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Introduction générale 

Les mots sont des instruments qui 

permettent aux hommes de prendre une 

connaissance claire et nette de l’univers et 

même de la véhiculer. Ces mots désignent 

tout ce qui existe et peut exister, tout ce qui 

réfère et peut référer à une chose, même si 

cette chose n’a pas d’existence réelle. Mais il 

arrive que les connaissances véhiculées par 

les mots soient l’objet de confusions qui 

bloquent toute communication. A ce moment, 

la définition intervient, et c’est pour cette 

raison que l’on dit que la définition est un 

remède à la confusion qui naît dans nos 

pensées et dans nos discours. 

La définition est une notion archaïque 

qui date d’Aristote. Elle a donné lieu à des 

débats philosophiques et linguistiques qui 

durent jusqu’à nos jours. Or, s’il est vrai que 

la plupart des problématiques soulevées jadis, 

à propos de la définition, sont délaissées, il est 

tout aussi vrai que certaines d’entre elles 

resurgissent sous d’autres formes. 

La définition est traditionnellement liée 

à l’objet dictionnaire, cependant, il y a 

plusieurs façons d’aborder la définition 

lexicographique. Elle est la pièce maîtresse du 

dictionnaire, bien qu’il soit constitué d’autres 

informations, celles-ci ne sont que des 

auxiliaires de la définition. De toute façon, 

ces informations ne sont données que pour 

l’illustrer, l’approfondir et combler ses 

lacunes. 

Ce travail vise l’étude de la définition 

entre l’approche lexicographique et 

l’approche prototypique. Il propose comme 

objectif l’établissement d’un dialogue entre la 

pratique et la science. Notre travail s’inscrit 

dans le cadre de la sémantique lexicale. Une 

sémantique qui essaye de poser le problème 

du sens à travers les unités linguistiques mots 

et phrases. Cette sémantique met l’accent sur 

le sens du mot puis sur  celui de la phrase. 

Dans cette étude, la problèmatique de 

base se présente comme suit : la définition 

dans le dictionnaire n’est pas toujours 

complète, ce qui empêche son décodage et par 

la suite la transmission du sens. Pour cela, 

plusieurs propositions sont émises à ce 

propos, entre autre la sémantique du prototype 

qui parait la plus appropriée, hypothèse que 

nous tenterons de vérifier dans le deuxième 

chapitre de ce travail. 

La définition pratique lexicographique  

et sémantique protytipque 
 

NADIA Ben Elazmia  (*)  
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Notre travail est réparti en trois 

chapitres : le premier comporte trois sections, 

la première est consacrée à la définition, vue 

par les philosophes, les pragmaticiens et les 

lexicographes, tout en mettant l’accent sur la 

définition dans le dictionnaire. La deuxième 

est un aperçu général sur le dictionnaire où 

nous nous intéresserons en  premier lieu aux 

liens  entre le social et le linguistique, et dans 

la troisième nous tenterons d’élaborer une 

taxinomie des lacunes de la définition dans le 

dictionnaire. 

Le deuxième chapitre sera consacré à 

l’approche cognitive. Mais avant d’aborder 

les propositions de celle-ci, nous présenterons 

l’ancien modèle, qui est celui des conditions 

nécessaires et suffisantes (dorénavant C.N.S). 

Ceci constituera un passage au modèle qui 

prétend être le nouveau, la question, 

cependant, est de savoir si la sémantique du 

prototype va pouvoir rendre compte du sens 

dans le dictionnaire mieux que l’ancien 

modèle ? le premier et le deuxième chapitre 

constitueront une actualisation de la définition 

dans la pratique lexicographique française. 

Dans le troisième chapitre, et à la lumière 

des résultats auxquels  nous aurons abouti, nous 

procéderons à une comparaison entre un 

dictionnaire français qui est le dictionnaire du 

français contemporain (désormais D.F.C.) et un 

dictionnaire arabe qui est lmuzam Lwasit. 

désormais M.W). Ceci nous permettra 

d’actualiser la pratique lexicographique arabe en 

général. Ce chapitre est divisé en trois sections : 

la première est une étude descriptive et critique 

du D.F.C., la deuxième est une étude critique en 

premier lieu de M.W, et la troisième représente 

une étude comparative des deux dictionnaires en 

question. 

Ce que nous tenons à signaler c’est que 

notre étude sur la définition prétend dépasser le 

linguistique pour embrasser l’extralinguistique. 

 

CHAPITRE I 

LA DEFINITION ET LE DICTIONNAIRE 

Introduction 

La sémantique lexicale répond 

indirectement à la question du comment 

acquiert-on des mots nouveaux ? parmi les 

moyens de cette acquisition, il y a la définition 

lexicographique. Celle-ci se définit comme étant 

une activité naturelle, une performance qui 

dépend de la compétence linguistique ordinaire 

de tout lexicographe. Mais, il s’avère qu’il n’y a 

pas que l’approche lexicographique de la 

définition. Dans les sections qui suivent, nous 

nous proposons d’examiner les autres approches 

qui se sont intéressées à cette notion, telle 

l’approche philosophique et l’approche 

pragmatique. Ensuite nous allons mettre l’accent 
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sur les lacunes de la définition dans le 

dictionnaire. 

1-1 La définition  

La définition a été l’objet d’intérêt des 

philosophes et des logiciens depuis 

longtemps. C’est en 1678, qu’un Cartésien 

nommé Mariotte a défini celle-ci comme étant 

une proposition qui permet de connaître ce 

que signifie le mot ou le nom (L. Collignon et 

M. Galatigny, 1978, p. 116). 

        Etymologiquement, le terme «définition» 

provient du mot latin définitio, le terme en 

français est donc un substantif verbal de 

définir composé du radical « finir ». Celui-ci 

renvoie au sens de la finitude  et au sens du 

bornage et du cadastrage : autrement dit, 

mettre terme à quelque chose (A. Rey, 1977, 

p.98). Chez les logiciens de Port Royal, la 

définition : « est un remède à la confusion qui 

naît dans nos pensées et dans nos discours de 

la confusion des mots » (Ibid., p. 99). C’est 

pourquoi F. Kiefer (1974, p. 58) fait 

correspondre à chaque définition une 

interrogation lexicale du genre : 

1- a- Maman, qu’est ce qu’un dragon ? 

b- Qu’est ce qu’une marguerite ? 

Qui implique que le locuteur ne connaît 

pas ce que signifie cette chose et que cette chose 

a un sens. Un point de vue qui n’est pas partagé 

par tous les lexicologues (cf. J. Picoche, 1977, 

p. 133). 

Traditionnellement, on fait la distinction 

entre définition de mots et définition de choses. 

Cette répartition remonte à Aristote. Cette 

problématique, encore non résolue(1), trouvera 

d’autres formes de réalisation dans le domaine 

de la lexicographie qui apparaît dans la 

distinction faite entre le dictionnaire et 

l’encyclopédie. La définition n’a pas été 

seulement le centre de préoccupation des 

logiciens et des lexicographes, mais aussi la 

préoccupation des pragmaticiens et des 

sémanticiens, ce qui donne une pluralité 

d’approches de celle-ci. 

1-1-1 la définition : pluralité d’approches 

la définition est un terme polysémique, et 

sa polysémie provient du fait que cette activité 

langagière a suscité, depuis Aristote, la curiosité 

des philosophes, des sémanticiens, des 

pragmaticiens et des lexicographes, A. Rey 

(1990, p. 13)) répartit cette pluralité d’approches 

en trois types : le premier type relève d’un ordre 

philosophique, le second d’un ordre langagier, 

le troisième est, à quelques différences, comme 

le premier type d’approche (2), on trouve ce 

dernier type fréquemment dans le discours 

théorique, scientifique et terminologique, 

notamment celui du droit (Ibid., p. 14). 
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L’approche philosophique est celle 

qu’on trouve chez Aristote et par la suite chez 

les philosophes médiévaux et les philosophes 

de Port-Royal. Le point central qui a fait 

couler beaucoup d’encre est cette 

dichotomie : définition de mots et définition 

de choses, ou bien définition de noms,  

définition de choses. Pour pascal, par 

exemple, la vrai définition est la définition du 

nom, parce qu’elle est libre, autrement dit 

arbitaire. Elle consiste à imposer librement un 

nom aux choses connues que l’on désigne par 

des termes. Ce choix s’explique par le fait que 

cette définition est du genre logico-

mathématique. Dans la conception définitoire 

de Pascal, les concepts fondamentaux sont 

indéfinissables comme le temps, l’espace, 

l’être etc., parce que ces concepts sont des 

concepts de base déjà connus, si on les définit 

on va se répéter (Ibid., p. 16). 

En passant d’un discours métaphysique 

à un discours purement social, la définition va 

prendre une allure différente. C’est ce que 

R.Martin (1990, p.86) appelle «  la définition 

naturelle », c'est-à-dire la définition des mots 

ordinaires utilisés dans le langage quotidien. 

Celle-ci s’oppose à une définition qui est celle 

des mots conventionnels, comme la définition 

logique, mathématique et la définition 

métalinguistique qu’on trouve dans le 

dictionnaire. La définition naturelle n’est pas 

seulement la définition des objets naturels, 

mais elle est formulée par les locuteurs eux-

mêmes (Ibidem). 

M. Rieguel (1990, p. 97) considère la 

définition naturelle comme étant un acte de 

langage qui doit respecter tout un processus 

langagier pour que cet acte soit réussi (cf. aux 

conditions de la réussite d’un énoncé 

performatif chez J.L. Austin, 1970). Le premier 

demande au deuxième la définition d’un mot ou 

d’une expression dont il ignore le sens, en 

estimant que son interlocuteur possède la 

compétence que lui  n’a pas. La présence d’un 

répondeur compétent qui va garantir la réussite 

pragmatique de l’acte définitoire est 

indispensable. Il est à rappeler que ce genre 

d’approches s’inscrit dans un ordre pragma-

sémantique (Ibid., p.101) 

Cette variété d’approches est incluse dans 

l’approche lexicographique. Elle est appliquée 

sur le dictionnaire. Or, il arrive que le test 

d’application de ces approches (3) connaisse un 

échec, ce qui rend la définition lexicographique 

incomplète et insuffisante. 

Ainsi, comment s’articule la définition 

dans les dictionnaires actuels pour qu’elle soit 

jugée, par les lexicologues, insuffisante et 

défaillante ? il est à noter que la définition 

pragmatique et la définition lexicographique 

sont des définitions langagières. 
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1-1-2- la définition dans le dictionnaire 

Selon J.R. Debove (1971, p.180) la 

définition dans le dictionnaire est : « l’énoncé 

qui est censé expliciter le contenu du mot et 

qui représente le second membre d’une 

prédication définitionnelle totale dont le 

sujet est l’entrée… ». la définition constitue 

le couronnement et la fin du travail du 

lexicographe. Elle n’est pas introduite par la 

copule « est », celle –ci préexiste 

implicitement pour fonder l’identité de la 

catégorie grammaticale (Ibid., p.187). 

Si on conçoit la définition comme étant 

la réponse à la question : qu’est ce qu’un X ? 

à laquelle on répond par : un X est…, la 

définition serait alors bel et bien, une activité 

naturelle et non métalinguistique, du moment 

qu’elle répond à un besoin social primordial, 

celui de se faire comprendre. Le dictionnaire, 

en adoptant ce procédé ne s’éloigne pas de la 

définition naturelle (Ibid., p.195). cette façon 

de voir les choses n’est pas partagée par E. 

Kiefer (1974). Pour celui-ci, la définition : 

« […] est une opération métalinguistique 

qui transforme un système L en un système 

L’ » (p.50), et cela s’explique par le fait que 

la définition d’un mot dans un langage 

formel, est une expression métalangagière de 

la langue à laquelle appartient le mot défini. 

D’après L ; Collignon et M. Glatgny 

(1978, p. 126) il y a différents types de 

définitions dans un dictionnaire de langue : la 

définition par renvoi, la définition par 

synonymie. Celle-ci, est la plus simple, mais 

elle est aussi la plus dangereuse, parce qu’elle 

crée un cercle vicieux. Ex : 

2- incendie : c’est un embrasement 

     Embrasement : c’est une grande incendie 

La définition par rapprochement (4) : 

c’est la définition d’un concept par 

rapprochement à un autre. Ex : 

3- tante : sœur du père ou de la mère 

La définition morphosémantique, elle 

est la plus fréquente dans les dictionnaires. 

Elle implique un renvoi aux mots de base, en 

précisant le lien sémantique qu’entretient le 

suffixe ou le préfixe avec le radical (J.R. 

Débove, 1971, p.49). Ex :  

4- dérailler (…) sortir des rails (Hachette 

1980). 

La définition logique (5) est considérée 

par les lexicologues comme la meilleure. Elle 

inclut deux éléments : le genre prochain et la 

définition spécifique. 

       a- le genre prochain : il indique la 

catégorie à la quelle appartient l’objet ou 

l’acte défini. Ex : 
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5-  moineau : c’est un oiseau 

     => le genre prochain 

b- la définition spécifique : c’est la 

définition qui permet de faire la distinction 

entre les espèces par le biais des traits 

spécifiques : par exemple l’autruche et le 

moinceau appartiennent tous les deux à la 

même espèce, mais l’un ne vole pas et l’autre 

vole etc. (L.Colignon et M. Glatigny, 1978, p, 

29). 

1-2 Le dictionnaire  

Selon J.Debois (1973, p.180) la 

définition dans le dictionnaire est : « l’énoncé 

qui est censé expliciter le contenu du mot et 

qui représente le second membre d’une 

prédication définitionnelle totale dont le 

sujet est l’entrée… ». La définition constitue 

le couronnement et la fin du travail du 

lexicographe. Elle n’est pas introduite par le 

copule « est » ; celle-ci préexiste 

implicitement pour fonder l’identité de la 

catégorie grammaticale (Ibid., p.187). 

Si on conçoit la définition comme étant 

la réponse à la question : qu’est ce qu’un X ? 

à la quelle on répond par : un X est …, la 

définition serait alors bel et bien, une activité 

naturelle et non métalinguistique, du moment 

qu’elle répond à un besoin social primordial, 

celui de se faire comprendre. Le dictionnaire, 

en adoptant ce procédé ne s’éloigne pas de la 

définition naturelle (Ibid., p. 195). Cette façon 

de voir les choses n’est pas partagée par 

E.Kiefer (1974). Pour celui-ci, la définition : 

[…] est une opération métalinguistique qui 

transforme un système L en un système L’ » 

(p. 50), et cela s »explique par le fait que la 

définition d’un mot dans un langage formel, 

est une expression métalangagière de la 

langue appartient le mot défini. 

D’après L. Collignon et M. Glatgny (1978, p. 

126) il y a différents types de définition dans 

dictionnaire de langue : la définition par 

renvoi, la définition par synonymie. Celle-ci, 

est la plus simple, mais elle est aussi la plus 

dangereuse, parcequ’elle crée un cercle 

vicieux. Ex :  

2- incendie : c’est un embrasement 

Embrasement : c’est une grande incendie 

La définition par rapprochement(4) : 

c’est la définition d’un concept par 

rapprochement à un autre. Ex : 

3- tante : sœur du père ou de la mère 

La définition morphosémantique, elle 

est la plus fréquente dans les dictionnaires. 

Elle implique un renvoi aux mots de base, en 

précisant le lien sémantique qu’entretient le 

suffixe ou le préfixe avec le radical (J.R. 

Débove, 1971, p.49). Ex :  
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4- dérailler (..) sortir des rails (Hachette 

1980). 

La définition logique(5) est considérée 

par les lexicologues comme la meilleure. Elle 

inclut deux éléments : le genre prochain et la 

définition spécifique. 

a- le genre prochain : il indique la 

catégorie à laquelle appartient 

l’objet ou l’acte défini . Ex :  

5- moineau : c’est un oiseau →   le 

genre prochain 

la définition spécifique : c’est la 

définition qui permet de faire la distinction 

entre les espèces par le biais des traits 

spécifiques : par exemple l’autruche et le 

moineau appartiennent tous les deux à la 

même espèce, mais l’un ne vole pas et l’autre 

vole etc.  (L.Collignon et M. Glatigny, 1978, 

p. 129). 

1-2 Le dictionnaire 

Selon J .Dubois (1973) : « le 

dictionnaire est un ouvrage didactique 

constitué par un ensemble d’articles dont 

l’entrée constitue un mot, ces articles sont 

indépendants les uns des autres et rangés par 

ordre alphabétique » (p. 146) . Le dictionnaire 

représente un outil d’information destiné aux 

gens de différents secteurs, de l’élève au 

spécialiste. La tâche du dictionnaire est 

rendue facile par le dialogue implicite qu’il 

entretient avec le consulteur. Il est le 

« trésor » de la langue dont on puise. 

La science qui prend en charge le 

confectionnement des dictionnaires est la 

lexicographie. Celle-ci était confondue avec 

la lexicologie qu’est la science des mots. 

Cette confusion a été levée lorsque les 

linguistes ont considéré la lexicographie 

comme étant une branche de la linguistique, 

qui s’intéresse au confectionnement des 

dictionnaires (Encyclopédia Universalis 1977, 

V5, p. 557). 

Les lexicologues font la distinction entre 

deux types de dictionnaires, selon leurs objets 

d’étude. Le dictionnaire de langue qui 

s’intéresse au sens du mot, et qui rassemble 

deux éléments nécessaires : le mot (7) et le 

sens, et le dictionnaire encyclopédique qui 

étudie les choses dénotées par les mots. Mais 

cette distinction faite à la lumière de l’objet 

d’étude reste relative, parce que selon J.R. 

Debove (1971) : «  […] toutes les entrées 

nominales sont des signes nommant ET des 

choses nomées » . (p.32). Si, certains 

lexicologues conseillent de ne pas amalgamer 

les deux types de dictionnaires dans un même 

ouvrage pour des raisons de « maniabilté » 

comme c’est le cas de J.Picoche (1977), 

beaucoup de lexicographes refusent ce point 

de vue, la preuve c‘est qu’on trouve des 
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dictionnaires qui englobent le linguistique et 

l’encyclopédique (cf. Hachette 1980). 

Dans les dictionnaires de langue il y a 

d’autres types : les dictionnaires monolingues 

et les dictionnaires plurilingues. Dans les 

dictionnaires monolingues l’entrée et l’article 

relèvent du même système linguistique, tandis 

que dans les dictionnaires bilingues ou 

plurilingues l’entrée et l’article relèvent de 

deux ou de plusieurs systèmes linguistiques 

différents. 

Selon A.Kassimi (1991, p.3) chaque 

communauté encourage la réalisation des 

dictionnaires conformément à ses besoins et à 

ses projets. Si, auparavant les dictionnaires  

arabes (8) ont connu une évolution pour des 

raisons qui relèvent d’ordre religieux, en 

Angleterre c’était plutôt pour des raisons 

d’odre éducatif. Aujourd’hui, le dictionnaire 

français connaît une révolution qui vise 

plusieurs objectifs : politique, éducatif et 

économique (cf. L.collignon et M. Glating, 

1978), c’est la raison pour laquelle celui-ci 

connaît une réussite et une diffusion non pas 

seulement en France, mais aussi dans les pays 

francophones. 

Parler du dictionnaire nous amène à 

évoquer le consulteur, à qui est destiné cet 

ouvrage. La relation qui s’établit entre les 

deux implique une certaine hiérarchie : le 

dictionnaire occupe une position supérieure 

par rapport à celle du consulteur, dans la 

mesure où le dictionnaire constitue la norme 

de la langue. Le consulteur ne s’y réfère que 

parce que qu’il est dans un état d’ignorance 

et/ou d’embarras. Il souhaite y trouver 

réponse et satisfaction. Le dictionnaire ainsi, 

représente la compétence d’un locuteur natif 

idéal. Selon J.R. Debove (Ibid., p.4) être 

« l’usager idéal », est l’objectif de tout 

dictionnaire, un objectif la plupart du temps 

raté, hélas (voir 1-3). 

1-2-1 le dictionnaire : aperçu général 

Un dictionnaire de langue s’organise, 

selon deux plans : 

 Une nomenclature, ou ce que J.R. Debove 

(1971) appelle une macrostructure, cellle-

ci constitue une suite d’entrées bien 

ordonées, qui donne lieu à une 

consultation verticale. 

 Une microstructure, qui se compose d’une 

entrée et d’un texte, et qui impose une 

consultation horizontale. 

La macrostructure est organisée suivant 

un ordre convenu, d’ordinaire c’est l’ordre 

alphabétique, qui permet une consultation 

rapide du dictionnaire. Tandis que la 

microstructure, dans un dictionnaire, se 

présente sous forme d’un texte, elle est 



AL-LISSAN AL-ARABI                        
 

 

9

formée d’un ensemble d’énoncés présentés 

séparément. Les informations codées dans le 

texte du dictionnaire se répartissent en deux 

types : des informations que nous appelons 

informations « métalangagières » à la suite de 

J.R.. Debove (1971) et J.Picoche (1977), et 

des informations extralinguistiques. J.Picoche 

(Ibid., p.43) fait la différence entre deux types 

de métalangues : le premier qui consiste en la 

définition, et le deuxième en l’information 

phonologique, la catégorie grammaticale et la 

conjugaison. La particularité de ce type 

d’information, c’est que le langage parle de 

lui-même, tandis que l’autre partie de 

l’information, l’extralinguistique, elle est 

illustré selon notre optique, par les exemples 

et les citations. Elle est extralinguistique dans 

la mesure où elle est intimement liée à tout ce 

qui se rapporte à la société, la culture et 

l’idéologie. Pour cela l’extralinguistique, dans 

un dictionnaire, ne se limite pas à la 

microstructure, mais la dépasse à la 

macrostructure. 

L’information métalangangière inclut, 

en premier lieu, la prononciation. Celle-ci 

figure immédiatement après l’entrée, elle est 

toujours entre crochets, sous la forme d’une 

transcription phonétique internationale. Ex : 

6 a – Création [KReasjõ] 

  b- Fourmilion [FuRmilijõ] (Hachette 1980)   

La deuxième indication est la catégorie 

grammaticale. Elle s’impose dans un 

dictionnaire de langue, parce qu’elle permet 

de faire la distinction entre celui-ci et 

l’encyclopédie. En effet, pour que le 

consulteur puisse bénéficier du maximum 

d’informations sur l’utilisation correcte d’un 

terme, il doit avoir des informations sur la 

catégorie, le genre et le nombre (L. Collignon 

et M. Glatigny, 1978, p.114), Viz : 

7 a – la catégorie : nom, adjectif, verbe etc. 

    b- le genre : masculin, féminin 

    c- le nombre : pluriel, masculin 

l’étymologie : ce type d’information 

n’est pas mentionnée par tous les 

dictionnaires. Il consiste en la précision de 

l’étymon, c'est-à-dire, l’origine du terme en 

question. 

Ex  

8- Convent (…) lat. conventus « réunion » 

(Hachette) 

En ce qui concerne la conjugaison, elle 

est mentionnée seulement pour les verbes qui 

représentent des exceptions, tandis que la 

plupart du temps, on la trouve à la fin du 

dictionnaire ou au début, sous forme de 

tableaux, auxquels on fait des renvois dans 

l’article. 
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Ce cumul d’informations d’ordre 

phonologique, syntaxique et sémantique a 

permis à certains lexicographes de considérer 

le dictionnaire comme un manuel de 

grammaire (cf. J.R.Debove, 1971, p.13). 

Tout ce qui illustre la définition, 

constitue selon notre optique, 

l’extralinguistique dans la mesure où on passe 

d’un langage descriptif à un langage 

explicatif. Dans le premier (le métalangage) 

les relations se nouent à l’intérieur de la 

langue elle –même, du moment qu’elle 

constitue un système. Dans le deuxième, les 

relations se nouent entre la langue et 

l’univers. Cette relation est concrétisée par les 

exemples et les citations. 

Selon Voltaire (cité dans  Encyclopédia 

Universalis, V.5, 1977) : « un dictionnaire 

sans exemple est un squelette » (p.554). 

Parfois on peut se passer de la définition au 

profit des exemples, mais la plupart du temps 

ils accompagnent celle-ci et la complètent. 

Les lexicoloques ont souvent discuté à propos 

de la nature des phrases qui accompagnent la 

définition : est-ce qu’elles doivent être 

données par les lexicographes eux- mêmes, ou 

par des auteurs et des philosophes ?  cela 

dépend de chaque confectionneur de 

dictionnaires, et de ce que représentent le 

social et le culturel pour lui, dans ce genre 

d’ouvrages. 

1-2-2- le dictionnaire et la société 

L’objectif premier du dictionnaire est de 

décrire le lexique, un objectif qui embrasse 

d’autres, d’ordre social, politique et 

économique. Ces objectifs sont indissociables, 

ce qui fait que le dictionnaire devient le reflet 

de son époque. D’après ceci, nous pouvons 

déduire que la production du dictionnaire n’est 

pas naïve, mais elle dissimule toute une 

idiologie qui jaillit du contenu de celui-ci. 

Pour G.chantal (1979, p.23) le dictionnaire est 

le porte-parole de la classe dominante, pas 

nécessairement, politiquement mais aussi 

économiquement. G.Chantal (Ibidem) donne 

l’exemple de la bourgeoisie en France, lors du 

passage du féodalisme au capitalisme, la 

bourgeoisie est devenue une classe dominante 

économiquement et culturellement avant de 

l’être politiquement, et toute l’idéologie de 

cette classe commençait à se manifester dans 

le dictionnaire de cette époque. 

Le social dans un dictionnaire de 

langues s’articule à deux niveaux : 

Au niveau vertical, cela apparaît 

clairement par le biais des mots choisis, ce qui 

nous oblige à évoquer le conflit entre les 

puristes qui militent en faveur du bon usage et 

les lexicographes qui optent pour l’ouverture 

du dictionnaire sur les parlers de la société. 

Tous les mots qui reprennent les sujets 
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tabouisés par la société, sont estimés 

dangereux, par exemple (sexualité, politique, 

religion…), et doivent être exclus, ce qui prive 

le lexicographe d’une certaine liberté 

(cf.J.R.Debove, 1971 et L.Collignon et M. 

Glatigny, 1978). Il y a même certains 

lexicologues puristes qui refusent l’utilisation 

des mots qui ne relèvent pas de la langue 

classique, sous prétexte que le consulteur peut 

utiliser ce bagage dans un contexte non 

approprié. Pour A.Kassimi, (1991, p. 132) le 

dictionnaire doit décrire d’une façon objective 

les variétés de dialectes, et toutes les 

expressions utilisées dans la société même si 

elles sont estimées grossières, tout en 

expliquant aux lecteurs les situations dans 

lesquelles ces expressions doivent être 

utilisées, par ce que si ces mots sont tabouisés 

aujourd’hui, ils peuvent être intégrés dans la 

langue demain. 

Au niveau horizontal (la 

microstructure), le social se concrétise par les 

exemples et les citations qui illustrent la 

définition, c’est pourquoi les lexicologues ont 

cherché à savoir si les citations et les 

exemples doivent être forgés par le 

lexicographe lui-même ou bien par les 

écrivains. Les lexicologues distinguent deux 

points de vue différents, chaque optique est 

donnée avec des arguments. Les arguments de 

ceux qui optent pour les exemples forgés par 

le lexicographe sont : les exemples sont 

donnés pour montrer l’usage « normal » de la 

langue, et peu importe la connotation que peut 

avoir ceux-ci. L’autre point de vue, donne 

comme argument : les exemples ne 

représentent pas seulement le bon usage, mais 

ils traduisent aussi le mode de vie de toute la 

société, sa culture et sa façon de penser etc., 

un point de vue qui unifie le linguistique et le 

social (A.Kassimi, 1991, p.40). 

Tous ces éléments privent le 

dictionnaire de toute innocence ou naïveté, 

pour devenir le porte-parole de la société ou 

plutôt de la classe dominante de la société. Il 

n’est plus seulement un livre de grammaire, 

mais un livre d’histoire, de littérature et de 

politique aussi, ce qui le dote d’une grande 

richesse. 

1-3 les lacunes de la définition dans le 

dictionnaire 

Le consulteur met le dictionnaire dans 

une position supérieure, et cela se manifeste 

par la confiance qu’il lui accorde. Or, 

l’utilisation du dictionnaire est parfois 

difficile pour les jeunes et pour les adultes, 

pour le locuteur natif et pour l’étranger. Ces 

difficultés proviennent, en premier lieu, du 

fait que les dictionnaires répondent à une 

nécessité pratique plutôt qu’à une nécessité 

scientifique. Pour cette raison, la définition 
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dans le dictionnaire, souffre de beaucoup de 

lacunes, entre autres : 

Elle ne répond pas au sens logique du 

mot définition, parce que le dictionnaire 

utilise le mot, qu’il est sur le point de définir, 

dans la définition. Cette procédure donne lieu 

à une circularité (S. MArcus, 1970, p.87). Ex :  

9- Bleu (…) la couleur bleue, le bleu du 

ciel (Hachette) 

Elle est ambiguë, ce qui donne lieu à 

une certaine confusion entre les entrées 

(L.collignon et M. Glatigny, 1978, p. 125) 

Ex : 

10a- Un cerfeuil (…) plante aromatique 

cultivée comme condiment. 

b-Persil (…) plante potagère 

aromatique dont on se sert comme condiment 

(Ibidem) 

- Elle est ouverte, non limitée et cela 

s’explique par les renvois qui créent une 

chaîne infinie, et qui rendent le décodage de 

la définition difficile. Cela peut être illustré 

par cet exemple tiré de A. Lehman (1990, 

p.213) : 

11-    1er degré  2ème degré 3ème degré 
 

 

 

Elle est circulaire : définir le verbe 

« connaître » par « savoir » et « savoir » par 

« connaître », directement ou indirectement, 

par le biais de « savoir l’idée de » ou « être 

informé de «  (J. Hausmann, 1990, p.225). 

En somme, la définition souffre de 

maintes lacunes, ce qui rend la tâche du 

consulteur difficile et ne permet pas au travail 

du lexicographe d’atteindre son objectif. Vis-

à-vis de la situation difficile dans laquelle se 

trouve la définition dans le dictionnaire, nous 

distinguons deux points de vue différents. Des 

lexicologues qui affirment que « il n’est pas 

indispensable que celle-ci soit impeccable 

aux points de vue logique, scientifique 

sémantique pour qu’elle joue le rôle qu’il 

attend d’elle…. » (J.Picoche, 1977, p. 134), 

et ceux qui affirment que celle-ci doit être 

perfectionnée au profit du consulteur et 

proposent des solutions. Selon A.Rey (1977, 

p. 94), pour que la lexicographie en général 

émerge il doit y avoir une entraide des 

linguistes, des sociologues, des psychologues, 

des historiens, des anthropologues et des 

sémanticiens. Leurs collaborations 

raffineraient la définition. Tandis que d’autres 

lexicologues optent pour une approche bien 

particulière, c’est le cas par exemple de 

l’approche syntaxique et l’approche lexicale. 

Ces  deux approches ont été adoptées par 

deux dictionnaires, l’un allemand et l’autre 

     Organe               Etat 

               d’une femelle 

Utérus     de la gestation             qui porte     -----∅ 

             Chez les animaux          son fruit  -------∅ 

  supérieurs 
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anglais dans le but d’affiner la définition et 

afin qu’elle soit accessible (9). Quant à 

J.Hausmann (1990), il préconise que le 

contexte peut être une issue de l’impasse dont 

souffre la définition. Pour argumenter en 

faveur de sa proposition, il part du postulat 

que le lexique est idiomatique et non pas 

autonome, et selon le degré de l’autonomie 

des mots dans la langue on peut user du 

contexte : 

12- signe idiomatique  le contexte 

sans définition  

Signe plus ou moins autonome   

contexte plus définition  

Signe autonome  définition  

La dernière approche est l’approche 

prototypique pour laquelle nous optons. Cette 

approche s’inscrit dans le cadre de la 

sémantique cognitive qui remet en cause 

l’ancien modèle qui a été, jusqu’à présent 

adopté dans les dictionnaires. 

Conclusion  

     Tout au long de ce chapitre, nous avons 

essayé d’esquisser la polysémie de la définition. 

Celle-ci est susceptible d’être vue différemment. 

Tout en mettant l’accent plus particulièrement 

sur l’approche lexicographique.  Aussi avons-

nous fait une étude descriptive du dictionnaire 

au niveau de la microstructure et au niveau de la 

macrostructure. En essayant, en même temps de 

détecter le linguistique et l’extralinguistique à 

travers les deux niveaux. Nous en concluons que 

la définition est à cheval entre les deux, d’où 

l’intérêt pour l’étude des lacunes de la définition 

dans le dictionnaire qui constitue notre objet de 

recherche. 

Dans ce qui suit, nous nous proposons 

d’analyser l’approche prototypique qui se veut 

une solution des lacunes de la définition dans le 

dictionnaire.    

Notes  

1. Pour dire autrement, qu’est qui permet 

de dire que ces traits sont des traits 

encyclopédiques et ces traits sont 

dictionnairiques ? 

2. pour A.Rey (1990, p.14) c’est la 

deuxième approche qui est compatible 

avec l’utilisation de la définition dans le 

dictionnaire. 

3. il n’y a pas que ces approches. Pour 

plus de détails sur l’approche 

syntaxique et l’approche sémantique, 

voir la définition (1990) (collectif). 

4. ce genre de définition était utilisé en 

premier lieu par Richelet en (1680) 

‘cf.L.Collignon et M. Glatigny, 1978, 

p. 126). 
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5. pour les autres types de définition 

cf.J.R.Debove (1971) et F.Kiefer 

(1974). 

6. le premier qui a confectionné un 

dictionnaire global en arabe est 

K.Alfarahidi, au deuxième siècle après 

l’exode du prophète. Son dictionnaire 

s’appelait « MUcŽam ? aLcajn » 

(cf.M.A.Abou LFARAJ, 1966, p.25 et 

H .Naji, 1971, p.376). 

7. sans oublier de mentionner que la 

notion de « mot » reste problématique. 

Il y a même ceux qui ne croient pas en 

l’existence du mot. Ils disent que le 

langage est une suite de phonèmes où 

il n y a de fractures, comme c’est le 

cas dans la langue écrite (cf.M.A. 

Abou Lfaraj, 1966, p.9). 

8. les dictionnaires arabes d’aujourd’hui 

souffrent d’un manque de cibles 

précises, surtout la dissociation entre 

l’enseignement et le dictionnaire. 

9. voir J.Hausmann (1990, p.226) la 

définition (collectif). 
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CHAPITRE II 

L’APPROCHE PROTOTYPIQUE DE LA DEFINITION 

 

Introduction 

Les mots, c’est ce qui nous permet de 

prendre connaissance de ce monde. Le 

problème qui se posait, et qui se pose encore, 

pour les lexicologues c’est comment décrire 

l’infini à l’aide de ce qui est fini ? ce qui est 

fini se sont les mots, ce qui est infini c’est 

l’univers. Pour pouvoir résoudre ce problème, 

les philosophes et les linguistes ont recours à 

la catégorisation (c.f.J.Picoche, 1977, p.30). 

Historiquement, on distingue deux 

courants qui ont adopté cette façon de décrire 

l’univers, c’est ce que Lakoff (1987, cité dans 

G.Kleiber, 1990, p.11), appelle le « réalisme 

expérientiel) (ou expérientialisme), qui est un 

dépassement du premier courant 

« objectiviste ». ce dernier courant, on le 

trouve chez Aristote et par la suite chez les 

structuralistes et les générativistes 

(cf.J.Lyons, 1970, p.359 et G.Kleiber, 1990, 

p.11). 

2-1 La catégorisation 

Selon G.Kleiber (1990, p.13) la 

catégorisation est une opération mentale, qui 

consiste à classer un ensemble d’éléments 

différents dans une même catégorie. Elle se 

trouve dans toutes nos activités de pensée, de 

perception, de parole et même dans nos actions. 

Lorsque je parle, je catégorise, lorsque je vois 

une chose je catégorise. Ainsi donc, 

catégorisation et catégorie sont la base de notre 

raisonnement, elles sont la plupart du temps 

inconscientes. Sans elles « l’environnement 

perçu serait (…) chaotique et perceptuellement 

nouveau » (E. Gauzinille Marmèche, D.Dubois 

et J. Mathieu, 1988, cité dans G.Kleiber, 1990, 

p.13). 

La catégorisation dans le modèle classique 

est une catégorisation logicosémantique. 

Autrement dit, un élément appartient ou bien 

n’appartient pas à une catégorie. Ceci introduira 

le modèle dans des impasses. 

2-1-1 la notion de catégorie dans le 

modèle classique 

Selon J.Lyons (1970, p.209) la notion de 

catégorie était employée auparavant pour 

désigner une classe, ou un ensemble 

d’éléments ayant les mêmes propriétés. Selon 

cet auteur, le mot catégorie doit son origine au 
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système philosophique, qu’il nomme le 

système aristotélicien, vu que la théorie 

grammaticale occidentale s’est élaborée à 

partir de ce système (Ibidem). Le terme 

catégorie lui vient d’un mot grec qu’on peut 

traduire par prédication, et qui a comme sens 

logique « attribution de propriétés » aux 

choses  (Ibidem). 

Il importe de signaler que la théorie 

aristotélicienne des catégories faisait une 

distinction fondamentale entre les catégories 

de substance et les catégories accidentelles 

(Ibidem) ; ce que les structuralistes vont 

appeler par la suite : traits pertinents et traits 

non pertinents, ou redondants. Cette démarche 

est suivie même dans les dictionnaires. Selon 

J.Dubois (1970, p.45) : « l’enseignement de la 

langue maternelle se fonde sur le modèle 

aristotélicien, aussi n’est – il pas étonnant de 

retrouver dans l’énoncé lexicographique les 

catégories et les dimensions de ce modèle ». 

2-1-2- Le modèle des C.N.S. dans le 

dictionnaire 

Selon ce modèle, qui trouve ses origines 

dans la théorie aristotélicienne (cf.G.Kleiber, 

1990, p.11), la catégorisation se fait sur la 

base des propriétés communes. Un ensemble 

d’éléments qui manifestent les mêmes 

propriétés appartiennent à la même catégorie : 

« x à la catégorie des chiens, il suffit de 

vérifier si le x en question possède les 

attributs qui constituent le dénominateur 

commun » (Ibidem). La catégorisation ainsi 

conçue, répond à un modèle de conditions 

nécessaires et suffisantes (C.N.S). La 

nécessité porte sur chacune des conditions 

(chacun des traits pertinents), alors que le 

caractère suffisant concerne l’ensemble, la 

totalité des conditions nécessaires (Ibidem). 

Il est à rappeler que ce modèle repose 

sur trois propositions :  

 Les catégories sont des unités aux 

frontières claires et nettes. 

 L’appartenance d’une entité à une 

catégorie répond au système du vrai ou 

faux ; un x quelconque est un chien ou 

n’est pas un chien, selon qu’il satisfait ou 

non aux C.N.S. 

 Les membres d’une même  catégorie sont 

sur le même pied d’égalité, puisqu’ils 

répondent aux mêmes traits critériaux. 

Tandis que les traits à l’intérieur d’une 

mémé catégorie sont indépendants les uns 

par rapport aux autres. La relation qui les 

unit est une relation d’équidistance, 

comme le montre le schéma ci-dessous 

(Ibid, p.22). 
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1- Humain 

 

Homme     femme   enfant 

A l’intérieur de ce faisceau de traits, 

nous faisons la distinction entre les traits 

analytiques, i.e. essentiels, et les traits 

encyclopédiques, i.e. accidentels, ou 

contingents. Les premiers traits n’apparaissent 

que dans des phrases analytiques comme « le 

chien est un animal », qui sont acceptées 

d’avance. Tandis que les autres traits figurent 

dans des phrases synthétiques qui peuvent 

être vérifiées dans la réalité, comme : « les 

enfants aiment le chocolat ». ces notions 

paraissent claires dans l’article du 

dictionnaire. Viz l’exemple suivant : 

2- 

Définition analytique : (1) 

chien n.m chienne n.f. animal 

quadrupède domestique de la famille 

des canidés. Chien de chasse, de garde 

de berger chien qui aboie, qui hurle, qui 

jappe. 

Définition synthétique  

 Fig péjor personne (souvent : enfant) 

qui répète  ce qu’elle a appris à la seule 

fin de plaire. 2 loc fig Mourir comme un 

chien 

(hachette 1980) 

Une autre notion aussi importante, que 

la notion d’analytique et de synthétique surgit, 

mais celle-ci réorganise la relation entre les 

catégories à l’extérieur et non pas à l’intérieur 

de la même catégorie. Cette notion est dite 

« inclusion » au niveau logique, ce qui fait 

intervenir les notions de genre et d’espèce 

chez Aristote. Selon J.Lyons (1970, p.361) : 

« elle est implicite dans la méthode 

traditionnelle de définition qui consiste à 

diviser un genre en espèces et les espèces, en 

sous espèces, cette méthode est appliquée 

dans la plupart des dictionnaires des diverses 

langues ». cela est illustré par l’article de 

« chien » tiré du dictionnaire Hachette 

(1980) :  

    3-Chien  

    en (…) quadrupède (genre) 

         (...) domestique  (espèce) 

        (…) de la famille des canidés (sous espèce) 

Au niveau sémantique, cette façon de 

procéder va être adoptée par la sémantique 

structurale européenne. Les structuralistes ont 

utilisé des notions comme ‘l’hyponyme » et 

« l’hyperonyme », « l’archisémème » et « le 

sémène » pour analyser le lexique, par 

exemple : 

4- Fleur est l’hyperonyme 
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      Rose est l’hyponyme de fleur 

      …. 

    …. 

      …. 

Ainsi que l’exemple de « siège », donné 

par B.Pottier (1963, cité dans G. Kleiber, 

1990, p.32). 

2-1-3 les apports et les limites du 

modèle des C.N.S. 

Avant d’aborder les limites du modèle 

des C.N.S. dans le dictionnaire, il vaudrait 

mieux voir les avantages de celui-ci, au 

niveau lexicosémantique et au niveau 

syntaxique. 

Sur le plan lexicosématique, le modèle 

des C.N.S. avait l’avantage d’inclure le 

réfèrent dans l’analyse du signe. On ne parlait 

plus seulement du signifiant et du signifié, 

mais du référent aussi (cf.G. Kleiber, 1990, 

p.25). Ce qui peut être illustré dans un 

dictionnaire de langue par l’entrée lexicale 

« rouge ». Cet exemple est tiré du dictionnaire 

Hachette (1980). 

5- rouge (…) de la couleur du sang du 

coquelicot 

intention / sens / signifié 

Foulard rouge (…) rouge de colère 

Extension / référent 

Un autre avantage du modèle, c’est que 

même le syntaxique (2) peut être expliqué par 

les conditions nécessaires et suffisantes. Nous 

avons l’exemple  suivant : 

6- * Ce chien est un animal  

Cette phrase est syntaxiquement 

grammaticale, mais elle est fausse au niveau 

sémantico-logique, parce qu’elle implique que 

certains chiens ne sont pas des animaux, 

pourtant, selon le modèle des C.N.S. 

« animal » est un trait pertinent de la catégorie 

des chiens. 

Passons maintenant aux lacunes de ce 

modèle, parmi ses inconvénients, il y a le fait 

qu’un élément est membre d’une catégorie ou 

n’est pas membre. Il est membre s’il satisfait 

toutes les propriétés communes, sinon, il est 

exclu de la catégorie. Cette rigidité du modèle 

selon G.Kleiber (1990) : « empeche d’appeler 

certaines choses x, alors que manifestement 

nous voudrions les appeler ainsi, tout 

simplement parce qu’elles ne répondent pas 

tout à fait à la définition en C.N.S. de x » 

(p.35), à titre d’exemple, les propriétés de la 

catégorie « oiseau » et du membre 

« autruche ». 

7- un oiseau 

 Capable de voler 

 a typiquement la forme S 
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 a des ailes 

 a des plumes 

 ovipare 

 a un bec  (ibid ., p.33) 

pour faire partie de cette catégorie, il 

faut avoir les mêmes propriétés communes. 

Alors, comment faire dans le cas de 

« l’autruche » qui n’a pas que les propriétés 

suivantes : ovipare, a un bec, a des ailes, mais 

elle ne satisfait pas au trait « voler ». est ce 

qu’elle est à exclure de la catégorie des 

oiseaux ? ce qui nous amène à une autre 

problématique : quels sont les traits qui sont 

pertinents et les traits qui sont accidentels à 

l’intérieur d’une même catégorie surtout que 

ce qui est pertinent pour un linguiste ne l’est 

pas pour un autre (cf.D.Kayser et B.Levrat, 

1990, p.116) ?. 

D’un autre coté, selon G.Kleiber (1990, 

p.33) les propriétés extensionnelles, ne 

permettent pas une distinction nette entre la 

catégorie des oiseaux et d’autres catégories, 

dans la mesure où celles-ci partagent les 

mêmes propriétés que celles des oiseaux, 

comme les serpents etc. ce qui nous donne 

une interpénétration des catégories et une 

distinction floue entre les classes. Cela se 

manifeste même au niveau des dictionnaires 

où les lexicographes procèdent par l’analyse 

des traits. Ex : 

8 a- écarlate n .f colorant rouge vif obtenu à 

partir de la cochenille par ext étoffe teinte de 

cette couleur (…) devenir écarlate de fureur. 

b- Rouge adj. Adv. N de la couleur du sang 

du soquelicot. Foulard rouge (…) rouge de 

colère… 

c- cramoisi adj. D’une couleur rouge foncé 

une draperie cramoisie (…) très rouge, il était 

cramoisi de colère. 

(hachette 1980) 

 Dans la définition de « écarlate » nous 

avons le trait de colorant, qui se repète dans 

celle de « rouge » et celle de « cramoisi ». 

l’autre trait qui se répète dans les trois 

articles, c’est le trait rouge. Et le comble c’est 

que le dictionnaire Hachette, au niveau 

extentionnel, donne le même exemple : 

9- a- devenir  écarlate de fureur 

   b- rouge de colère 

   c- cramoisi de colère. 

Une question s’impose : quand on est en 

colère (=fureur) est ce qu’on devient rouge, 

écarlate ou cramoisi ? est ce que ce sont des 

couleurs distinctes ou tout simplement une 

variété de nomination d’une même couleur ? 

ce genre de confusion pose des difficultés au 

consulteur du dictionnaire. Selon J. Lyons 

(1970, p.330) « […] ce sont […] des 
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dinstinctions de nuances au sein d’une 

même couleur, [….] les mots français 

cramoisi et écarlate à l’intérieur de 

rouge ». nous aboutissons à une déduction 

naturelle, qui implique que le modèle des 

C.N.S. a une capacité de s’appliquer à tous les 

secteurs du vocabulaire, du moment que le 

modèle en question, reste impuissant vis-à-vis 

de la description des adjectifs de couleurs en 

termes de traits. On a que le trait couleur pour 

tous les adjectifs comme rouge, jaune etc. 

(voir G.Kleiber, 1990, p.33).  

D’un autre côté, le pouvoir explicatif du 

modèle des C.N.S. se limite essentiellement à 

la dimension horizontale. Autrement dit, il 

explique pourquoi un membre appartient à 

une catégorie et non pas à une autre : par 

exemple le « moineau », selon ce modèle est 

un « oiseau » parce qu’il « ovipare », 

« capable de voler » etc, mais sur le plan 

vertical le modèle ne dit presque rien. Il ne 

nous explique pas pourquoi le moineau est un 

animal, pourquoi il est ovipare etc. Viz : 

10- Horizontal 

                              Moineau : oiseau de taille 

Vertical animal                       petite etc  

Selon G.Kleiber (1990, p. 31) : « […] 

s’il explique pourquoi x est un chien et non 

un chat ou un vélo ou encore un roman, il 

ne dit rien, par contre sur la sélection de la 

catégorie pourquoi, alors que x est aussi 

bien un animal ou encore un 

mammifère…. ». 

Un autre inconvénient auquel donne lieu 

l’analyse en terme des C.N.S. c’est cette 

confusion entre le nécessaire et l’universel, 

surtout si on insinue par traits nécessaires les 

mêmes propriétés partagées par plusieurs 

membres, cela pose le problème de la 

vérification (Ibid., p.30).  autrement dit, le fait 

de considérer ce qui est nécessaire comme 

universel implique une marginalisation du 

culturel, et c’est d’ailleurs le genre de 

problèmes que nous trouvons dans la 

définition dans un dictionnaire. Viz : 

11- mariage [ma R j a ž] n.m 1 union 
légitime d’un homme et d’une femme. Le 
mariage civil, célébré par un officier d’état 
civil, est le seul reconnu par la loi. (Hachette 
1980) 

Qu’en est–il des homosexuels ? en 
Amérique, on conçoit cette liaison comme un 
mariage. Alors, le trait de « union légitime, 
d’un homme et d’une femme » n’est plus 
pertinent, parce que ce qui est légitime dans  
une civilisation, ne l’est pas forcément dans 
une autre. Ce que nous pouvons déduire de 
tout cela, c’est  que le manque de flexibilité 
ne permet pas au modèle des C.N.S. de 
s’adapter aux cas marginaux, l’exemple des 
homosexuels. 
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Selon G.Kleiber (1990, p.37) «  le sens 

multiple » pose un problème au modèle des 

C.N.S. parce que qu’il renvoie à plusieurs 

types de référents possibles, ce qui rend la 

fixation des C.N.S. difficile. Si les référents 

sont disjoints, le problème est résolu par 

l’homonymie, pour chaque mot il y a un 

référent distinct et à chaque référent 

correspond une catégorie différente munie 

d’un faisceau de C.N.S. ce qui se traduit par 

plusieurs entrées, dans un dictionnaire, 

chaque entrée est destinée à un référent 

différent. Mais le problème reste toujours 

posé dans le cas de la polysémie, dans celle-ci 

il n’y a pas une distinction nette des traits, ce 

qui nous donne dans un dictionnaire, une 

seule entrée (3). 

2-2 la sémantique du prototype. 

Après ce bref exposé sur le modèle 

classique, dit « objectiviste » selon lakoff 

(cité dans G. kleiber, 1990), et les lacunes 

dont il souffre dans la pratique 

lexicographique, nous allons essayer de 

donner une esquisse du nouveau modèle, dit 

« réalisme expérientiel » (Ibidem), et de son 

application dans le dictionnaire. 

La sémantique du prototype (4) s’inscrit 

dans le cadre des travaux de la linguistique 

cognitive. Elle renvoie aux recherches 

effectuées par E.Rosch et son groupe de 

recherche, au début, et au milieu des années 

soixante – dix. Ces travaux donnent une 

nouvelle conception de la catégorie et de la 

catégorisation sur les deux niveaux : le niveau 

interne de la catégorie et le niveau externe (C. 

Vandeloise, 1991, p.4 G.Kleiber, 1990, p.45). 

Pourquoi l’approche prototypique et non 

pas une autre approche ? tout simplement, 

parce que celle-ci a connu une réussite dans 

plusieurs domaines de la linguistique et au 

niveau de la sémantique lexicale, elle apparaît 

plus puissante que l’ancien modèle ; même si 

elle peut apparaître anarchiste, parce qu’elle 

refuse d’admettre les postulats sur lesquels est 

fondé le modèle classique (C.Vandeloise, 

1991, p.69). 

2-2-1 la notion de catégorie 

La sémantique du prototype est une 

véritable révolution par rapport au modèle 

classique, parce qu’elle permet d’étudier les 

catégories en terme de prototype. Celui-ci est 

le meilleur exemplaire, le meilleur 

représentant, d’une catégorie. Selon d.Dubois 

(1991, p.19) la notion de catégorie signifie 

chez Rosch un ensemble d’objets qui sont 

considérés comme équivalents, et qui sont 

désignés, généralement, par un nom. Ex : la 

catégorie des oiseaux, la catégorie des plantes 

etc. La catégorie dans ce modèle n’est pas 

constituée de membres « équidistants » : 
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autrement dit, classés sur le même pied 

d’égalité, mais il y a une sorte de hiérarchie 

qui va du centre à la périphérie, ce qui nous 

donne une représentation scalaire. Le centre 

est occupé par le prototype et la périphérie est 

occupée par le plus ou moins membre, mais 

tout de même il est membre (G. kleiber, 1990, 

p.47). 

D’après G. kleiber 1990, la nouvelle 

conception de catégorie repose sur les thèses 

suivantes : 

« 1- la catégorie a une structure interne 

prototypique ; 

2- Le degré de représentativité d’un 

exemplaire correspond à son degré 

d’appartenance à la catégorie ; 

3- Les frontières des catégories ou des 

concepts sont floues ; 

4- Les membres d’une catégorie ne 

représentent pas des propriétés communes 

à tous les membres ; c’est une 

« ressemblance  de famille » qui les 

regroupe ensemble ;  

5- l’appartenance à une catégorie s’effectue 

sur la base du degré de similarité avec le 

prototype ; 

6- Elle ne s’opère pas de façon 

analytique, mais de façon globale » (p.51). 

Passons maintenant à la description de 

la catégorie sur les deux niveaux interne et 

externe, tout en donnant des exemples du 

dictionnaire. 

2-2-2 Le modèle standard et la pratique 

lexicographique 

Les notions de catégorie et de 

catégorisation s’articulent en deux niveaux : 

• le niveau horizontal, qui correspond à la 

structure interne de la catégorie. Il focalise 

son intérêt, en premier lieu, selon 

D.Dubois (1991, p.21) sur la gradualité, la 

typicalité, la représentativité, la 

ressemblance etc. 

• le niveau vertical, qui correspond à la 

structure inter-catégorielle. Il centre son 

intérêt sur le flou entre les catégories, les 

frontières mal définies etc. (Ibidem). 

Dans la dimension horizontale on 

distingue le prototype de tous les autres 

membres. Celui-ci comme nous l’avons déjà 

dit, constitue le meilleur représentant d’une 

catégorie, il manifeste les propriétés typiques 

de celle-ci. Il est l’image mentale, cognitive, 

associée à un mot par rapport auquel se fait la 

catégorisation. D’après D.Geeraerts (1991) : 

« le rôle des prototypes dans la 

catégorisations implique que les catégories 

peuvent intégrer des exemples marginaux 
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qui ne sont pas rigidement similaires aux 

cas centraux » (p.24). les caractéristiques du 

prototype sont :  

• Il est catégorisé plus vite que les autres 

membres, du moment qu’il possède les 

propriétés typiques de la catégorie en 

question ; 

• Il est facile à apprendre  par les enfants;  

• Il est premier à être mentionné lorsqu’on 

demande d’énumérer les membres d’une 

catégorie… (G. kleiber, 1990, p.108). 

La prototypicalité a connu une évolution 

dans la sémantique cognitive. Elle est passée 

d’une représentation concrète à une 

représentation abstraite. La première 

conception du prototype a donné lieu à une 

certaine confusion de sens, ce qui explique le 

passage à la conception de l’image mentale. 

Dans  ce cas là, le sens lexical devient 

abstrait, c’est l’image mentale qui réunit le 

maximum de propriétés, il peut ne pas être 

réel. 

Le prototype peut varier d’un individu à 

l’autre, d’une culture à l’autre. Il est lié 

crucialement aux sujets, ce qui pose une 

variation individuelle. Si, par exemple, le 

prototype de « fruit » en France est la 

« pomme », au Maroc, le prototype de 

« fruit » est « l’orange », et ainsi de suite. 

Selon G.Kleiber (1990, p.48) cette variation 

individuelle aurait des conséquences sur la 

pertinence du modèle comme théorie de la 

sémantique lexicale. Sans oublier de dire que 

pour opter sur la prototypicalité d’un 

ensemble, il doit y avoir un consensus assez 

large chez les sujets d’une même 

communauté. 

Quant aux autres membres de la 

catégorie, il se fait que leur appartenance à 

celle-ci ne se fait pas à la lumière des 

propriétés communes comme dans le modèle 

des C.N.S., mais à la lumière d’une 

ressemblance de famille. Pour qu’un membre 

appartienne à une catégorie, il faut qu’il 

manifeste une certaine similarité avec le 

prototype, la référence cognitive. A l’encontre 

du modèle classique, qui est un modèle 

bivalent où l’appartenance à une catégorie est 

déterminée soit par « vrai » soit par « faux » 

le modèle standard admet des degrés de vérité 

(Ibid., p.51). Viz : 

12  a- Pomme est fruit  Vrai 

b- Olive est fruit  Moins vrai que a  

c- Carotte est fruit  Faux 

d- Pomme de terre est fruit   

absolument faux 

Cela nous donne déjà une idée sur la 

définition d’un item lexical dans un 
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dictionnaire présentée d’une manière 

prototypique. Ex :  

13 a- Olive (…) fruit plus comestible de 

l’olivier. (Hachette, 1980) 

L’approche prototypique 

b- Olive (…) plus ou moins fruit comestible 

de l’olivier. 

Il est à signaler que le modèle standard 

ne se dissocie pas totalement du modèle 

classique, surtout au niveau de la 

componentialité des traits. Or, du moment 

qu’on ne postule plus l’équivalence des 

membres on anéantit automatiquement la 

necéssité et la suffisance de ceux-ci. Ainsi 

donc, l’appartenance à une catégorie, dans ce 

modèle, ne se fait pas sur un processus 

analytique mais un processus global : c'est-à-

dire, non pas par la vérification de chaque 

trait à part, mais d’une manière globale. Il est 

à soulever aussi qu’un membre n’est pas 

toujours un parfait membre, il peut être plus 

ou moins membre. 

Selon G.Kleiber (Ibid., p.69) la 

distinction traditionnelle entre les traits 

« linguistiques » et les traits 

« encyclopédiques » n’est plus valable, et cela 

est du à la difficulté du problème : il est 

difficile de dire que ces traits sont 

« linguistiques » et ces traits sont 

encyclopédiques », parceque tout est pertinent 

dans la définition du mot. Un point de vue qui 

s’oppose à celui de Wierzbicka (1985, cité 

dans kleiber, 1990, p.69), pour qui, il est 

facile de faire la démarcation entre les deux 

connaissances : la connaissance linguistique 

et la connaissance encyclopédique. Alors, du 

moment qu’on peut faire cette démarcation, 

on peut se contenter seulement des 

connaissances linguistiques dans la définition 

d’un mot. Si on adopte le point de vue de 

G.Kleiber (Ibidem,), la définition de l’item 

lexical « chien » serait approximativement la 

suivante : 

14- Chien(5) (…) quadrupède 

domestique de la famille des canidés (…) a 

été dans la préhistoire sinon le compagnon, du 

moins un commensal des hommes. Ses 

origines sont controversées ; certaines races 

viendraient du chacal, d’autres du loup (…) le 

chien a 42 dents,… 

Concernant la dimension verticale, 

E.Rosch (cité dans G.Kleiber 1990) propose 

une classification en trois niveaux : 

15- le niveau superordonné 

- le niveau de base 

- le niveau suberordonné. 

Ceci, constitue une organisation externe 

des catégories, sous une forme hiérarchique. 

Le niveau qui est privilégié est le niveau de 
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base. Cette organisation reprend celle 

d’espèce et de genre dans le modèle classique, 

sauf qu’ici on donne l’avantage à un niveau 

sur les autres. Par exemples, imaginons une 

situation quelconque : un père et son fils 

devant un arbre. Le père dira à son fils : «  

regarde c’est un arbre » et ne dira pas 

« regarde c’est un chêne, parce que c’est plus 

spécifié, ni même « c’est une plante, parce 

que c’est plus général et plus abstrait. 

16- plante   le niveau superordonné 

Arbre   le niveau de base 

Chêne   le niveau suberordonné. 

L’ « arbre » représente le niveau de 

base. Les explications que les cognitivistes, 

entre autres G.Kleiber, donnent sont : 

1- Ce niveau est facile à représenter 

mentalement : lorsque, par exemple, x 

parle avec y sur les chiens, x réalise 

mentalement  l’image d’un chien abstrait 

et non pas celle d’un chien bien 

particulier. 

2- Le niveau de base est le niveau de 

dénomination préféré, il est facile à 

identifier : devant un chien, l’individu 

identifie celui-ci en tant que « chien » 

avant de le faire en tant que « caniche » 

ou « un saint-bernard »(6) 

3- Les catégories basiques ont une « cue 

validity » (7) supérieure aux catégories 

super et suberodonnées. Elles sont plus 

informatives et sont les catégories les 

plus distinctes (G.Kleiber, 1990, p.83-

89). Et différement à l’ancien modèle, les 

frontières entre les catégories dans le 

nouveau modèle, sont floues, et ne sont 

pas nettes, il est même difficile de parler 

de frontières entre celles-ci. 

Dans le cadre de la sémantique du 

prototype, la définition est analysée 

autrement. Elle ne constitue plus une relation 

d’équivalence avec le terme, mais une relation 

d’implication (G. Kleibern, 1991, p.124). Viz 

17- Equivalence 

Tuer (…) faire mourir (qqn) de manière 

violante…. 

(Hachette 1980) 

Implication  

Tuer (…) implique que (qqn) devient 

non vivant d’une manière violente. 

Avant de tester l’application de ce 

modèle sur les différentes catégories 

grammaticales : le nom, l’adjectif et le verbe, 

il importe de signaler que toutes les catégories 

dotées d’une référence ne se prétendent pas 

aisément à un traitement prototypique, ce qui 
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incite (G. Kleiber (Ibid., p.119) à affirmer que 

la notion du prototype est elle-même 

prototypique. Elle ne s’applique pas à tous les 

secteurs de la même manière. Selon M.Villard 

(1991) : G.Kleiber, dans son panorama 

critique (1988) sur la théorie du prototype 

indique que les noms sont plus favorables 

pour l’application de la « version 

standard » de la théorie, et les verbes pour 

la « version étendue (p. 131). 

- les noms : comme nous l’avons déjà 

signalé, sont les plus susceptibles d’être 

analysés prototypiquement que les autres 

catégories, et cela parce qu’ils sont 

représentés, la plupart du temps par des objets 

concrets (cf. oiseau, véhicule, fruit etc.), aussi 

parce qu’ils sont plus faciles à représenter 

mentalement (G.Kleiber 1991, p.128). mais 

cela n’empêche qu’il est indispensable 

d’établir une certaine distinction entre les 

noms qui relèvent du niveau superordonné, 

comme (animal, plante, homme etc.), et les 

noms qui relèvent d’un niveau infraordonné, 

comme (tasse, stylo etc.). dans le premier cas 

on ne peut pas représenter l’exemplaire d’un 

moyen abstrait, ce qui fait que dans la 

définition(8) du terme « animal » on est 

obligé d’exemplifier. Viz : 

18- a- une entrée lexicale sans exemplaire 

Animal (…) Etre vivant, doué de 

sensibilité et de mouvement (opposé aux 

végétaux) (…) Etre vivant privé du langage, 

de la faculté de raisonner (opposé à l’homme) 

…. (Hachette1980) 

b- une entrée lexicale avec un 

exemplaire 

animal (…) Etre vivant privé du 

langage de la faculté de raisonner : le chien 

est un animal, la vache est un animal… 

           Dans le deuxième cas (le niveau 

infraordonné), on se contente d’un exemplaire 

abstrait, et dans ce cas là, les lexicographes 

peuvent utiliser des images dans le 

dictionnaire pour que cela soit plus concret. 

Lorsque le nom n’est pas un terme concret 

comme (courage, mariage etc.) la prototypie 

n’est plus des objets mais des situations 

caractéristiques (R.Martin, 1990, p.153). la 

définition serait approximativement comme 

suit : 

19 a- courage : fermeté d’âme, 

permettant de supporter ou d’affronter 

bravement le danger… (Hachette 1980). 

b- courage : fermeté d’âme, permettant 

de supporter ou d’affronter bravement le 

danger. Ex : Paul a affronté les ennemis 

bravement (avec courage)… 
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c- mariage : union de deux êtres, le 

prototype d’un mariage c’est l’union légitime 

d’un homme et d’une femme ; l’union de 

deux animaux ; l’union des homosexuels… 

Ce qui fait que dans ce modèle, même 

les cas marginaux (cf. les homosexuels) sont 

inclus, contrairement à l’ancien modèle. 

Les verbes : le fait d’essayer d’appliquer 

ce modèle sur les verbes, s’affronte à des 

difficultés. Selon M.Villard (1991, p.137) 

analyser le verbe à la lumière de la 

catégorisation et du prototype implique deux 

choses : premièrement que le verbe est 

polysémique, et deuxièmement que le sens du 

verbe peut avoir plusieurs exemplaires 

prototypiques. Pour pouvoir évacuer toute 

confusion de sens, on utilise le contexte qui 

va déterminer un prototype pour chaque 

emploi. Dans le cas de la définition du verbe 

« mentir » les lexicographes peuvent utiliser 

des exemples, chaque exemple détermine un 

contexte bien particulier du mensonge. Les 

exemples doivent être donnés sous une forme 

hiérarchique (9). Viz : 

20- la première situation implique la 

situation prototypique du mensonge. 

La deuxième situation, plus ou moins 

memsonge et ainsi de suite. 

-Les adjectifs : selon G.Kleiber (Ibid., 

p.129), le prototype dans des adjectifs se 

détermine par la précision de la catégorie du 

réfèrent à laquelle il s’applique. Chaque fois 

que le référent change, le prototype change 

aussi. Nous pouvons appliquer la même chose 

dans le dictionnaire, ce qui nous donne, par 

exemple : 

21- grand (…) homme grand  le 

prototype des êtres humains 

Singe grand  le prototype des animaux 

Ce qui ne constitue en réalité aucune 

différence avec les usages que font les 

dictionnaires actuels (cf. à l’entrée lexicale de 

l’adjectif « grand » dans le dictionnaire). 

Dans le cas des adjectifs de couleurs, les 

lexicographes peuvent, approximativement, 

procéder de cette façon, avec des exemples : 

22- cramoisi (…) plus ou moins rouge… 

Mais ceci, ne constitue pas une grande 

différence avec l’ancien modèle, ce qui 

annonce déjà, l’échec total de ce modèle dans 

le modèle des adjectifs. 

Se servir des phrases et des situations 

dans le traitement des verbes, des noms et des 

adjectifs, selon G.Kleiber (Ibid., p.130) : 

« […] dévie en fait l’approche prototypique 

vers les emplois ou usages », ce qui suscite 

chez nous une question : est ce qu’on ne peut 
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pas se passer de l’approche prototypique et se 

contenter simplement du contexte pour 

raffiner et clarifier la définition ? 

2-2-3 les limites du modèle standard 

Les lacunes (10) dont souffre le modèle 

standard, peuvent être résumées comme suit :  

- au niveau de la catégorisation : si nous 

essayons d’exemplifier, pourquoi « moineau » 

est le prototype de la catégorie « oiseau » ?  

on dit que c’est parce qu’il possède les 

propriétés typiques de la catégorie. Une autre 

question s’impose : qu’est ce qui nous permet 

de dire que les propriétés que possède le 

« moineau » sont les propriétés typiques, et 

non pas celles  que possède l’autruche » ? 

Au niveau de la catégorie en elle-

même : la possibilité d’avoir plusieurs 

prototypes etc. G.Kleiber (1990, p.138-142). 

Ceci concerne les lacunes de la théorie 

en elle-même, mais au niveau de la pratique 

lexicographique, comme nous l’avons déjà 

signalé, cette approche s’affronte à maints 

obstacles, surtout au niveau des verbes et au 

niveau des adjectifs, et en particulier les 

adjectifs de couleur. 

Conclusion 

Dans ce chapitre il était question de 

deux modèles, le premier est dit objectiviste 

et le deuxième dit réaliste. Ce dernier se veut 

un dépassement du premier. 

Dans la première section nous avons 

essayé d’y mettre l’accent sur les points 

suivants :  

-la notion de catégorie dans le modèle 

classique, un aperçu général, ensuite l’analyse 

de l’organisation interne et externe de celle-ci. 

- Le modèle des C.N.S. et la pratique 

lexicographique. 

Les lacunes et les limites de ce modèle 

dans le dictionnaire. 

La deuxième section concerne le 

nouveau modèle, qui  est la sémantique du 

prototype. Celle-ci se propose comme un 

dépassement des lacunes de la définition, 

réorganisée jusqu’à maintenant par le modèle 

classique dans le dictionnaire. Nous y avons 

mis l’accent sur : 

- la catégorisation dans le nouveau 

modèle, et l’organisation interne et externe de 

la catégorie selon la notion du prototype. 

- la réorganisation de la définition selon 

la notion du prototype, pour ce faire nous 

avons pris des échantillons du nom, du verbe 

et de l’adjectif. 

Ensuite les lacunes de cette approche 

appliquée sur le dictionnaire. 
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Nous concluons avec une interrogation : 

est ce qu’on ne peut pas se passer de toute 

approche au profit du contexte pour raffiner la 

définition ? dans le chapitre qui suit nous 

nous proposons d’examiner la définition dans 

un dictionnaire arabe en comparaison avec un 

dictionnaire français. 

Notes  

1. Cette répartition reste arbitraire, parce que 

l’on ne dispose pas de critères pour 

désigner ce qui est pertinent et ce qui est 

accidentel G.Kleiber, 1990, Kayser et 

Levrat, 1990, et Putnam, 1990). 

2. Je dois cette idée à Mme Ben Zakour. 

3. Ce ne sont que quelques exemples de 

limites, pour plus de détails cf.Kayser et 

Levrat, (1990), Kleiber, (1990) et Putnam 

(1990). 

4. la théorie du prototype, dont le précurseur 

est E.Rosch, et la théorie du stéréotype, 

dont le précurseur est H.Putnam, se 

ressemblent, dans la mesure où elles font 

recours toutes les deux aux traits typiques 

pour fonder la catégorie. Sauf que le 

stéréotype décrit des conventions sociales 

et le prototype décrit des principes 

psychologiques, et ne fait pas appel aux 

C.N.S. contrairement au premier 

(cf.R.Martin, 1991, p.152). 

5. Les données de la définition sont tirées de 

Hachette (1980). 

6. Pour Mme Ben zakour, cela n’est pas 

toujours évident, parce que cela dépend de 

l’entourage de chaque individu. 

7. La « cue Validity » c’est l’ensemble de 

traits qui se trouvent d’une manière 

fréquente chez les membres d’une 

catégorie (cf.G.Kleiber, 1990). 

8. Les applications sur les entrées lexicales 

dans ce mémoire sont données par nous. 

9. pour plus d’information cf. M.Villard 

(1991, p.145). in Sémantique et cognition 

collectif). 

10. pour plus d’information sur les autres 

lacunes de ce modèle cf.G.Kleiber (1990, 

p.138-142). 
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CHAPITRE III  

L’ETUDE DE M.W EN COMPARAISON AVEC LE D.F.C. 

    

Introduction 

Après avoir passé en revue la situation 

actuelle de la pratique lexicographique 

française, et l’insatisfaction des lexicologues 

vis-à-vis de la définition dans les 

dictionnaires et leurs propositions actuelles, 

dans les sections qui suivent, nous nous 

proposons d’examiner un échantillon de la 

pratique lexicographique arabe, à la lumière 

d’une comparaison entre un dictionnaire 

français et un dictionnaire arabe, avec 

l’intention de proposer des suggestions 

concernant ce dernier. 

3-1 le dictionnaire du français 

contemporain 

Le dictionnaire du français 

contemporain (D.FC.) est un ouvrage de la 

langue française standard. Il suit un ordre 

alphabétique pour répondre aux exigences de 

l’enseignement des langues, et surtout de la 

langue française. Pour faciliter la tâche au 

consulteur, les confectionneurs du D.F.C. ont 

tâché de mettre les mots dérivés et les mots 

composés sous forme des ensembles, avec 

leurs mots de base lorsque c’est possible, tout 

en rompant avec l’ordre alphabétique, Viz :  

1 a- calcul, calculer, calculateur, 

incalculable etc. 

b- assimiler, assimilation, inassimilable 

etc. 

De par sa conception et sa réalisation, le 

D.F.C. cherche à répondre aux nécessités 

nouvelles de l’enseignement moderne du 

français. Il est destiné aux élèves, et aux 

étrangers en premier lieu, dans un objectif 

bien précis qui est la maîtrise de la langue 

française. Pour cela, le D.F.C. est 

accompagné d’un livret pour montrer aux 

enseignants comment inculquer aux élèves le 

lexique. Pour aboutir à cet objectif, les 

lexicographes du dictionnaire en question ont 

eu recours à des théories linguistiques 

modernes. Il est vrai que cette application est 

discrète, mais il n’empêche qu’elle est 

systématique dans le D.F.C. (cf. J. Dubois et 

R. Lagane, 1971, avant propos du livret de 

D.F.C.). 
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Les théories en question sont en premier 

lieu la théorie structurale, cela se voit 

clairement à plusieurs niveaux : l’étude du 

lexique sur les deux niveaux syntagmatique et 

paradigmatique, l’étude de la langue française 

« hic et nunc », ici et maintenant, la définition 

selon le modèle des C.N.S. et l’abstraction de 

tout ce sui culturel du D.F.C. 

1- a- le niveau syntagmatique : les 

confectionneurs du D.F.C. ont mis l’accent 

sur l’étude du mot sur le plan syntagmatique, 

en liaison avec les autres membres de la 

phrase. Ce qui implique que c’est le 

syntaxique qui détermine le sens du mot. 

Selon J.Dubois et R.lagane : « cela signifie 

que les « mots » se définissent à la fois par les 

règles syntaxiques de la phrase dans laquelle 

ils entrent et par les unités qui les 

environnent, c'est-à-dire par un système 

formel » (Ibid., p.3). le système formel fait 

référence au syntaxique et au morphologique. 

Viz : 

2 a- le syntaxique : 

Raffiner du sucre  chose : la 
débarrasser de ses impuretés  

Raffiner quelqu’un   personne : le 
rendre plus délicat, subtil  

b- le morphologique : 

abattage des arbres (chose)  couper, 

démolir… 

abattement de quelqu’un  lui ôter ses 

forces physiques. 

c- Le niveau paradigmatique : se 

manifeste dans la classification des éléments 

grammaticaux sous forme de paradigmes, et 

pour cela le D.F.C. use des tableaux. Ceici 

donne lieu à des paradigmes de suffixes et de 

préfixes pour donner le sens des mots dérivés, 

des paradigmes de prépositions, de pronoms 

personnels et des adverbes. Le regroupement 

a pris en considération même le sémantique. 

Viz : 

3  a – archi, extra, hyper, super… 

b- qui?, que?, quoi?  

   c- tout, tous, toutes… 

L’analyse du lexique sur le plan 

paradigmatique se manifeste même au niveau 

de la microstructure, au cœur de la définition. 

Celle-ci se fait d’une manière systématique 

par des renvois aux autres termes du même 

groupe, ou bien aux termes opposants qui font 

partie du même paradigme (Ibid., p.4). Ex : 

4 a- grand-père (…) père du père ou de 

la mère d’une personne. 

b- petit (…) se dit de ce qui a peu de 

volume, d’étendue, de hauteur (contr : 

grand….). 

(D.F.C., 1971) 
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Ainsi donc grand père, père et mère font 

partie du même paradigme, la même chose 

pour petit et grand. Et cela pour aboutir aux 

résultats suivants : « il y a donc une 

structure formelle qui sous tend une 

structure sémantique, une description 

systèmatique de cet ensemble lexical mettra 

en évidence la régularité de la 

correspondance entre les deux structures » 

(Ibidem). 

2- l’étude de la langue française « hic 

et nunc » : cela se traduit déjà par l’intitulé de 

l’ouvrage « Dictionnaire du français 

contemporain ». et cette conception embrasse 

l’idée structurale selon laquelle, il faut donner 

la priorité à la synchronie au détriment de la 

diachronie. C’est pourquoi le D.F.C. fait 

l’évacuation des mots archaïques pour céder 

la place aux mots contemporains qui relèvent 

du langage familier, argotique etc. ; aussi par 

la négligence de l’étymon du terme. Selon les 

confectionneurs du D.F.C., l’usage de 

l’étymologie peut induire le consulteur en 

erreur (Ibid., p.5). Et pour arriver à une 

description structurale synchronique du 

lexique, on a mis l’accent sur les relations 

distributionnelles entre les mots, plutôt que 

sur les relations étymologiques (Ibidem). 

Il importe de signaler que la négligence 

de l’historique dans le D.F.C. va en parallèle 

avec des processus pédagogiques de 

l’enseignement du français : autrement dit, il 

faut que l’élève maîtrise le français 

contemporain et par la suite les autres 

systèmes archaïques de la langue française. A 

noter que cela, ne présuppose en aucun cas le 

dédain de l’historique ou de l’archaïque 

(Ibidem). 

3- La définition des mots selon le 

modèle des C.N.S. : d’après J.Dubois et 

R.Lagane : « la définition se présente 

comme une traduction explicite de tous les 

traits sémantiques distinctifs qui 

définissent le mot dans une structure 

donnée » (l’avant propos du D.F.C.) ; en 

guise d’illustration, nous donnons les 

exemples suivants tirés du D.F.C. :  

5- loup (…) mammifère carnivore, au 

pelage gris jaunâtre… 

- Blizzard (…) vent violent et glacial, 

accompagné de tempête de neige… 

(D.F.C.) 

4- l’abstraction du social : pour les 

confectionneurs du D.F.C., et parallèlement à 

la conception structurale, la langue sert de 

support à la culture, mais elle ne s’identifie 

pas à elle. Ce qui fait que l’objectif du 

dictionnaire en question c’est la description 

scientifique de la langue française. Et du 

moment que la fonction primordiale de la 
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langue est la communication, celle-ci est 

reconnue pour elle-même loin de tout ce qui 

se rapporte à la société et à la culture. 

(Ibidem). 

Pourtant, ce que nous pouvons reprocher 

au D.F.C. c’est le fait d’avoir eu l’intention 

d’exclure le culturel, même si c’était difficile 

à réaliser, comme nous allons le voir par la 

suite (cf.3-1-2). Dans la mesure où, essayer de 

scientifiser le lexique dans un dictionnaire, 

c’est une miniaturisation de la fonction de 

celui-ci. 

Le D.F.C. est une application aussi des 

théories de la G.G.T (1), et cela se manifeste 

par l’omniprésence des liens syntaxiques 

entre les mots. Dans les articles du 

dictionnaire en question, le texte englobe à la 

fois le verbe et son nom, tout en donnant des 

exemples phrastiques pour expliquer 

comment s’effectue le passage à la 

nominalisation selon un processus 

transformationnel (le livret du D.F.C., p.4). 

cela apparaît clairement dans cet exemple : 

6- détruire : l’incendie a détruit l’immeuble 

(actif) 

L’immeuble est détruit (passif) 

La destruction de l’immeuble 

(nominalisation) 

(D.F.C.). 

Nous déduisons que : «  Le D.F.C. est un 

dictionnaire qui se veut être une application 

des nouvelles théories linguistiques. 

 Il vise, comme objectif, la mise au point 

du lien étroit entre le syntaxique et le 

lexical. 

 Il a comme objet d’étude la langue 

française contemporaine standard. 

 La définition des mots se fait par des 

moyens formels. Autrement dit par le 

biais du syntaxique et du morphologique, 

sans que le social et le culturel 

interviennent.  

Après ce rapide survol que nous 

venons de faire sur le D.F.C., nous allons 

essayer de situer la définition dans celui-ci 

selon les deux niveaux :le métalinguistique et 

l’extralinguistique. 

3-1-1 le métalangage 

Comme nous l’avons signalé (voir supra 

chapitre 1) le métalangage se répartit en 

deux : une partie qui inclut la définition et une 

deuxième partie qui englobe l’information sur 

la catégorie grammaticale, la conjugaison, 

l’étymon et la transcription phonétique. 

Le D.F.C. commence chaque article par 

la prononciation. Celle-ci se place en tête de 

l’article, mais pour les mots dérivés et les 
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mots composés elle n’est mentionnée que 

lorsqu’elle  diffère de celle du mot de base 

(l’avant propos du D.F.C., 1971). Ex : 

7- agrafe  [agraf]… 

- Agrafer ---- 

- Dégrafer ----- 

(D.F.C.) 

Quant à l’indication grammaticale, elle 

suit immédiatement la prononciation (n.adj., 

adv. Etc). pour la conjugaison le D.F.C. 

renvoie aux  tableaux situés au début de 

l’ouvrage, sauf si le verbe représente une 

irrégularité.  Ax : 

8- abattre (…) v.tr (conj.56)  (D.F.C.) 

Le numéro (56) implique que le verbe 

abattre se conjugue comme le verbe qui porte 

ce numéro (le verbe abattre). En somme, le 

métalangage dans le D.F.C. suit 

conformément l’usage actuel du français et 

non son histoire. Ce qui fait que les étymons 

et les sens vieillis sont négligés, et cela 

répond à la conception structurale selon 

laquelle il faut donner la priorité à l’état de 

synchronie (voir supra, 3-1). 

Pour l’autre partie du métalangage dans 

le D..F.C., elle est représentée par la 

définition, celle –ci est une traduction 

explicite des traits sémantiques distinctifs 

dans la plupart du temps. Mais lorsque cette 

procédure s’avère non suffisante, les 

lexicographes font recours à la synonymie, 

elle est le complément  de la définition. Le 

D.F.C. ne donne le synonyme d’un terme qu’à 

la fin, jamais au début, tout en précisant qu’il 

n’y a pas de synonymie parfaite (Ibidem). 

Viz : 

9 a- faire de la peine à quelqu’un 

b- faire du chagrin à quelqu’un (rare) 

c- * faire de la douleur à quelqu’un 

  (D.F.C.) 

la phrase (9c) est inacceptable. Même si 

« douleur » est l’équivalent de « chagrin » et 

de « la peine », chacun de ces mots est 

employé dans un registre de  langue bien 

particulier, et dans un contexte syntaxique 

différent. Comme nous venons de le montrer, 

la synonymie est donnée dans le D.F.C. selon 

les différents emplois du terme. Ce qui 

implique que celle-ci dépend du contexte et 

de la situation d’énonciation. Les 

confectionneurs du dictionnaire en question 

parlent plutôt de différents emplois qui 

relèvent du syntaxique ; pour montrer à 

l’instar de la conception structurale que le 

sémantique est déterminé par le formel. Or, 

pour nous, ces différents emplois relèvent 

plutôt d’une variété contextuelle et de la 

situation d’énonciation, qui présuppose un 

locuteur et un interlocutaire et tout ce qui se 
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rapporte à l’extralinguistique (voir impra,3-1-

2). 

3-1-2- l’extralinguistique 

A l’instar des autres dictionnaires de 

langue, l’extralinguistique dans le D.F.C. ne 

se limite pas à la microstructure mais il la 

dépasse à la macrostructure. 

Au niveau de la microstructure, 

l’extralinguistique se concrétise par 

l’exemple. Celui-ci selon L.Collignon et 

M.Glatigny (1978) : « […] lui arrive d’être 

une deuxième définition … » (p.192). les 

exemples dans le dictionnaire en question 

sont forgés par les lexicographes. Cette 

démarche rejoint la conception de ceux qui 

prétendent que les exemples ont pour fonction 

de montrer le bon usage de la langue. Un 

point de vue qui dissocie le linguistique du 

social. Ainsi donc les variétés d’exemples 

qu’on relève de l’article du D.F.C., 

représentent les différents emplois que peut 

avoir un mot. Ils mettent l’accent sur le 

syntaxique et son opportunité dans la 

détermination du sens. Viz : 

10- acrobate (…) Artiste de cirque 

(…) : les acrobates exécutèrent une 

pyramide humaine (…), regardez-le 

grimper à l’arbre, cet enfant est un 

véritable acrobate. 

Quant aux indications des différents 

registres de langues dans la microstructure, 

elles sont considérées par les confectionneurs 

du D.F.C. comme : « les rubriques fam, pop, 

litter. Etc. traduisent simplement, dans un 

dictionnaire descriptif la construction 

objective de l’appartenance d’un mot ou 

d’une construction à un registre particulier 

de la langue » (le livret de D.F.C., 1971,p.5) 

pour ces lexicographes la mention de ces 

différents registres est purement objective. 

Pour nous, cela n’a aucun rapport avec 

l’objectivité, parce que ces différents niveaux 

de langue impliquent le social : le sens du mot 

change selon le contexte et le contexte 

présuppose un sujet parlant, un interlocutaire, 

une situation d’énoonciation etc., tout ce qui 

constitue l’usage de la langue dans la société. 

Viz l’exemple suivant : 

11- a- j’ai transporté un ami en voiture 

jusqu’à chez lui. 

b- j’ai voituré un ami en voiture jusqu’à 

chez lui.       (D.F.C.) 

Les deux phrases 11 a et b ont le même 

sens, sauf que 11 b relève du langage familier 

qui  nécessite un interlocutaire bien 

particulier. Donc, la définition du mot se 

détermine non seulement par le formel, mais 

aussi par l’usage pragmatique de la langue ; et 

par conséquent il s’avère que le D.F.C., qui se 
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veut une étude scientifique et « objective » du 

lexique français, fait appel à 

l’extralinguistique. Celui-ci est présent d’une 

façon ou d’une autre. Et les différents 

registres de langues relèvent bel et bien du 

social. 

Au niveau de la macrostructure, le 

social se révèle par les types de mots choisis 

qui relèvent de registres différents. Ce qui 

implique que les confectionneurs du D.F.C. 

ne prennent pas en considération le point de 

vue des puristes. Parmi les mots que nous 

avons détectés de la nomenclature : 

12- Fourrer v … Fam. Fourrer quelque 

chose ou quelqu’un, le faire entrer quelque 

part… 

- Fumant, e. adj. Pop. Extraordinaire, 

sensationnel : réussir un coup fumant… 

Quant aux mots tabouisés, le D.F.C. ne 

passe pas sous silence ceux-ci, à titre 

d’exemple des mots comme : nègre, négresse, 

négrillon, négritude ; sexuel, sexualité, sexué, 

sex-appeal etc. et cela nous rappelle le point 

de vue de L.Collignon et M.Glatigny (1978) 

pour qui, à quoi cela sert bon de camoufler 

ces mots, si l’élève peut les lire dans des 

romans des écrivains de grande notoriété. A 

noter que la plupart de ces mots (comme sex-

appeal) sont des mots anglo-saxons, ce qui 

traduit le contact culturel entre les pays, 

même si les puristes français refusent ce genre 

de mots et leur intrusion dans le lexique. 

L’extralinguistique se révèle aussi dans le 

D.F.C. par la taxinomie des proverbes en 

annexe, et les proverbes en général sont les 

portes parole de la société. 

Après ce bref exposé sur les repères du 

linguistique et de l’extralinguistique dans le 

D.F.C., qu’en est il de almuc žam Lwasit? 

C’est ce que nous nous proposons de montrer 

dans les sections qui suivent. 

3-2-3 ? almuc žam Lwasit 

Si nous essayons de situer les 

dictionnaires arabes anciens, ce que nous 

pouvons dire, c’est que ceux-ci souffrent de 

beaucoup de lacunes. Entre autres, 

l’ambiguïté dans la définition, des fautes au 

niveau de l’organisation sans oublier la 

confusion dans la nomenclature etc. Cette 

situation est due, selon les linguistes arabes, à 

ce que les lexicographes arabes ont stagné la 

langue arabe dans une période temporelle 

restreinte, et dans un espace limité qui est la 

péninsule arabe ; tout en négligeant le 

régionalisme. Ceci a donné lieu à une langue 

morte et non développée (avant propos de 

almuc žam Iwasit, p.5). 

Pour dépasser ces lacunes, les 

lexicographes arabes ont eu recours au 

confectionnement de nouveaux dictionnaires 

qui s’inspirent des dictionnaires occidentaux. 

C’est le cas des dictionnaires des jésuites, 
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mais ceux-ci sont nés dans un contexte 

relégieux bien particulier (H.Nassar, 1956, 

p.784). En 1934, dès sa baptisation, Mažmac 

Lluga Lcarabiya (désormais M.L.L) a souligné 

comme objectif la sauvegarde de la langue 

arabe, tout en la développant pour qu’elle 

réponde aux exigences de la vie moderne. 

Pour réaliser ces ambitions, on a procédé à la 

confection des dictionnaires ; ? almuc žam 

Lwasit (M.W) est l’un des travaux de M.L.L 

(avant propos de M.W, p.5). 

Parmi les principales idées de M.L.L : la 

langue a une histoire et un avenir dont il faut 

rendre compte. Pour cela on use des citations 

de la prose et de la poésie pour traduire ce 

patrimoine, et en même temps on n’a pas 

négligé les mots nouveaux. Ce qui veut dire 

que la langue arabe est une langue flexible 

(ibidem). 

Dans le cas de M.W, ses 

confectionneurs ont tâché d’introduire des 

mots nouveaux afin de renouveler la langue, 

et ils ont délaissé les barbarismes et les mots 

arabes dont ils ne connaissent pas l’origine. 

Ils ont procédé à l’élimination de toute 

frontière entre les différentes périodes 

temporelles et les différents espaces de la 

langue arabe. M.W est destiné aux 

consulteurs cultivés : du lycéen à l’homme de 

lettres (Ibid. p.10). 

Concernant l’organisation interne de 

M.W, celle-ci s’articule, en général, comme 

suit : au niveau de la nomenclature du M.W, 

celui-ci a choisi d’introduire de nouveaux 

mots tout en rejetant d’autres. Selon 

M.A.Lfaraž (1966, p.53) la plupart des mots 

introduits dans M.W et consentis par M.L.L, 

sont des mots civilisés qui se rapportent à des 

sciences particulières, comme l’économie 

politique, le droit international, la philosophie 

etc. sans oublier l’usage des exemples et des 

photos pour illustrer la définition. 

Dans le cas de la polysémie, les 

lexicographes de M.W ont opté pour deux 

démarches standard. Dans le cas des verbes 

par exemple, si les deux verbes ont un lien 

sémantique, ils figurent dans la nomenclature 

comme une seule entrée, mais s’ils n’ont pas 

de lien sémantique entre eux, on procède par 

plusieurs entrées selon le nombre de verbes. 

Dans ce cas là on parle d’homonymie et non 

pas de polysémie. Ex : 

 13-a 

                * (nabac ā) Ima ?u . minaL ?ardi… : xaraža 

Polysémie    jaillir l’eau-nom de la terre-gen  sortir 

                Wa yuqāl (nabac a) Ic araqu mina Ijadajni : 

nadaha wa raŝaħa. 

Et on dit jaillir la sueur – nom des mains-gen 

transpirer. 
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b-  

         *(qadama) fulān… taqaddama. Wa 

qadoma… : šažaca… 

Primer les autres    avancer    courageux  

Homonymie     

*(qadima).  calal ?amri… ?aqbala calajhi… 

S’aventurer sur l’affaire-gen se tourne vers 

lui 

*(qaduma) ššaj ?u …madā  calā wužudihi 

zamanun ţawilum vielli la chose s’est 

passée sur son existence un certain temps-

nom. 

En somme la méthode suivie dans 

l’organisation de M.W consiste à :  

 faire précéder les verbes aux noms ; 

 le sens propre précède le sens 

métaphorique. Ex : 

14- ?addajjāl : tawilu ddajli wa-

lmutabaxtiru  fi mašjihi 

Qui est fière de lui long pan-gen et 

majestieux dans sa marche-gen 

 Le verbe intrasitif au verbe transitif ; 

 Le verbe nu au verbe enrichi. Ex : 

15- qatala…    qātil 

 

      nu    enrichi 

  tuer   tueur 

Tandis que l’ordre général suivi est un 

ordre alphabétique (Avant propos de M.W, 

p.11), en respectant tout un processus 

dérivationnel dans la nomenclature, du 

moment que la langue arabe est une langue 

dérivationnelle. 

Selon quelques linguistiques arabes, la 

dérivation se définit comme le fait de tirer un 

mot d’un autre mot de base, à condition qu’il 

y est entre eux une conformité sémantique et 

formelle : du nom-déverbal on dérive le verbe 

nu et par la suite les verbes enrichis. Ex : de 

šariba (boire) šārib (buveur) et mašrub 

(boisson) etc. (cf.B.ELAKhdar, 1988, p.71 et 

C.Lkhouri, 1992, p.41). ce processus 

dérivationnel nous permet de dériver d’une 

seule entrée plusieurs mots. Viz : 

16* Kalla…- ? akalla…- kallala…- ?al ?iklil… 

Fatigué  lassé   couronner  une couronne 

Mais  chaque mot dérivé a son entrée, 

sauf s’il entre dans une relation polysémique 

avec celui qui le précède (voir le verbe 

nabaca, supra.,). Ce qui annoce déjà une 

différence avec la procédure du D.F.C.. celui-

ci commence aussi par les verbes, mais inclut 

dans l’article tous les mots dérivés. 

3-2-1 Le métalangage 

Concernant le premier type d’information, 

M.W agit de cette façon : 
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Pour la catégorie grammaticale, elle 

n’est pas mentionnée. Ex : 

17 a- ( ?al ?abbu) : ?alcušbu)…b- ( ?abada): 

…? ingataca 

Les herbes-nom     se retirer 

Sans mentionner que c’est un nom ou 

c’est un verbe. Ce qui nous rappelle le débat 

qui s’est déclenché quelques années en 

France, entre les lexicologues, à propos de ce 

qui doit être mentionné et ce qui doit être 

éliminé du dictionnaire. On a reproché a 

celui-ci d’introduire même les informations 

les plus futiles (cf.R.Debove, 1971, p.39). 

Mais, est ce que la catégorie grammaticale est 

une information futile pour un étranger qui ne 

maîtrise pas la langue arabe, ou même pour 

nos élèves dont le niveau est en état de 

décadence ? le genre est non plus indiqué, ce 

qui fait exception c’est le nombre qui figure 

dans la microstructure. Ex : 

18- ( ?al ?ab) : … (ž) ?al ? ābā ? 

Le père  (p) les pères  

ž  indique le pluriel 

+ quant à la conjugaison, celle-ci est 

passée sous silence, les confectionneurs de 

M.W se contentent de la mention du verbe nu 

(mužarrad) et de son nom-déverbal (maşdar), 

sans indiquer au lecteur comment le verbe se 

conjugue au présent ou au passé, ni dans la 

microstructure ni dans l’annexe, d’ailleurs, 

M.W. n’a pas fait usage d’annexe, c’est ce 

que nous pouvons lui reprocher aussi. 

L’information phonétique est donnée 

sous forme de signes diacritiques, i .e. de 

vocalisation, parce que l’arabe est une langue 

à base consonantique. Viz : 

19- ( فََّز ) (zaffa) ţţā ?iru farxahu : ? aţc 

amahu… 

(donner à manger) l’oiseau-nom 

poussin-acc son lui a donné à manger 

   (-,w)    constituent des signes diacritique 

Or, il se fait que pour certains linguistes 

arabes, même cette procédure n’est pas 

suffisante pour éviter « ttaşhif », c’est 

pourquoi ils proposent de transcrire 

phonétiquement le mot arabe en latin 

(cf.H.nassar 1956, p.746), et au lieu de (َّزف) 

on donne la transcription suivante [zaffa]. 

Pour ce qui est de l’étymologie, nous 

reprochons aux confectionneurs de M.W le 

fait de minimiser ce genre d’informations 

dans le dictionnaire  en question, et de faire 

perdre le lecteur dans des complications. Au 

lieu de se contenter de l’étymon des mots non 

arabes et de la langue d’où ils sont tirés, ils 

font la distinction entre plusieurs types de 

mots non arabes : 
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Les mots arabisés (mu arraba). Selon 

A.Lfaraa(1900. p.57), se sont des mots 

étrangers modifiés par les arabes par l’ajout 

ou le retranchement. Ex : 

   20- ( ?al ?ustād) (2) ; (mc) ?almucallim... 

  La professeur (arabisé) l’enseignant… 

Sans memtionner de quelle langue il est 

issu, ni son étymon. Mais parfois les auteurs 

de M.W se contentent d’indiquer la langue 

origine  sans étymon, comme :  

21-   ( ?alžawz) … fārisi muc arrab 

La noix … Persan arabisé 

Les mots intrus (daxil). 

Selon A.Lfaraz (Ibidem) les mots intrus 

sont des mots étrangers qui sont introduits en 

arabe, sans être modifiés. Viz : 

22- ( ?adduq) (d) , ?acla martabatin mina 

şşaraf cinda l ?afranž… 

Le duc (Intrus) le plus haut titre de la 

noblesse chez les occidentaux 

Les mots reconnus par M.L.L, comme :  

23- ( ?annaržisija) (mž)… 

Le narcissisme M.L.L… 

Cette démarche, peut induire le 

consulteur en erreur. Pourtant, il aurait mieux 

fallu opter pour deux types de mots : les mots 

dits arabes et les mots d’origine non arabe ; 

tout en indiquant l’étymon et la langue 

d’origine. Cette façon de procéder est plus 

économique et plus accessible. 

Pour ce qui est du deuxième type 

d’information qui est la définition, M.W suit 

différentes démarches : 

La définition par des photos ; 

La définition par un synonyme. Viz : 

24- ?alfusħa : ?assa ca 

La largeur  espace   vide 

Par traduction : il se peut qu’on donne le 

synonyme en langue étrangère, lorsque le mot 

n’est pas de l’arabe, comme dans le cas de :  

25- (trāžidjā) : … (tragédie) 

Par les différents emplois dans la société, 

suivis du sens. Viz : 

26- a- (fasaxa) rražulu fasxan : dacufa wa 

žahila 

Rompre l’homme-nom en rompant 

faiblir  et ignorer. 

b- … fasaxa lbajc ?aw lc aqd (contexte 

commercial) rompre la vente ou le contrat 

c- … fasaxa Iqur ?ān : nasijahu 

(contexte religieux) rompre le coran : 

l’oublier 
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La définition par des traits, sans être une 

application d’une théorie quelconque, comme 

le D.F.C. Viz : 

27-( ?alkalb) : hajawān min dawāti l ? 

arbac…jucrafu bi nubāhihi… 

Le chien animal de quadrupède  connu 

par aboiement son … 

C’est ce que nous avons pu détecter, 

mais sûrement il y a d’autres procédures qui 

nous ont échappé. 

3-2-2 l’extralinguistique : 

  A l’instar de l’analyse du D.F.C., nous allons 

procéder par détecter l’extralinguistique dans 

la microstructure et ensuite dans la 

macrostructure. 

Au niveau de la première, pour illustrer 

la définition, M.W fait appel à des exemples, 

et pour cela il opte pour le point de vue qui 

préconise que les exemples doivent être des 

citations, pour unifier le social et le 

linguistique. Ce que nous avons remarqué, 

c’est que les lexicographes du dictionnaire en 

question, n’étaient pas loin de la conception 

des puristes dans leur choix des exemples. 

Parce que ceux-ci dans leur majorité relèvent 

de l’arabe classique en suivant un ordre 

hiérarchique(3) selon l’occurrence des types 

d’exemples. Viz : 

1- des versets coraniques. Ex : 

28- ?istaxlasa zzarc : ? iktamala wa   fi 
ttanzil : 

  S’achever et dans le coran 

<kazarc in    ? axraža šat ?ahu   fa  
?āzarahu  fastaxlasa> 

Comme une semence qui fait ressortir 
son rejeton qui le fortifie et s’achève 

2- du hadith Ex : 

29- ?alānija : mu ? annat ? alcāni…wafi 
lhadit : 

Adjuvant   féminin   dans le hadith 

<? Ittaqu  llaha fi nnisā ?   fa ?innahunna  
c indakum cawān> 

Ayez peur de Dieu concernant les 

femmes elles sont chez vous des 

adjuvants. 

3- des proverbes arabes. Ex : 

30- cazza fulān : qawija … wafi Imatal : 

(man czza bazza) 

Il devient fort se fortifie 

4- de la poésie. Ex : 

31- ( ?id) kalima mabnija c ala ssukun… mitl 

qawl Ifarazdaq 

Mot construit sur la passivation comme 

ce qu’a dit Lfarazdaq 
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     Fa ?aşbahu qad ?acāda  Ilahu nicmatahum 

Sont devenus  faire récupérer Dieu-nom 

leur bien 

?id hum qurajšu  wa ?id mā mitlahum 

bašaru 

Ils sont qurajš-nom et il n’y a pas comme 

eux de gens-nom  

5- de l’usage dans la société. Ex : 

32- ( ?al c annan)… wa juqāl huwa 
cannanuncani lxajri : bati ?un canhu 

L’avare  et on dit il est avare  dans le faire 

du bien  lent. 

Ce n’est qu’une taxinomie approximative, 

il y a d’autres types d’exemples sûrement, 

mais ceux qui se repèrent souvent dans M.W 

sont de ce genre. 

Concernant les niveaux de langues, 

M.W n’en fait pas mention, et cela est 

explicable. Il se fait que M.W n’a pas accordé 

une importante à la variété dialectale ni à 

l’arabe parlé en général. Mais cela n’empêche 

qu’il y a des exceptions, et c’est rare, qu’on 

arrive à signaler qu’un mot relève même de 

l’arabe dialectal. Ex : 

33- ?aŝŝanab : .. wal c āmmatu ? ista c 

arat ?aššanaba 

La moustache   les tiers état-nom a 

emprunté la moustache-acc 

   Liššāribi   wastacmalathu wa nasijati L ?asla… 

Pour les lèvres-gen et l’ont utilisé et ont 

oublié l’origine-acc 

Mais ce que nous avons remarqué c’est 

qu’il y a beaucoup de mots qui relèvent de 

l’arabe classique, utilisés dans l’arabe 

dialectal, avec le même sens. Ce que nous 

suggérons : pourquoi ne pas mentionner cela 

dans le texte du dictionnaire tout en indiquant 

la variation vocale subie par ces mots. 

Sûrement cela nécessite des recherches 

approfondies, mais c’est quelque chose qui 

s’impose pour pouvoir répondre à la question 

où commence et où se termine l’arabe 

classique dans les différents usages dialectaux 

arabes ?. 

Au niveau de la nomenclature, tout ce 

que nous pouvons dire c’est que les 

confectionneurs de M.W ont pris une distance 

vis-à-vis des puristes, dans la mesure où ils 

n’ont pas passé sous silence beaucoup de 

mots qui peuvent être estimés tabous par les 

puristes, surtout ceux qui relèvent du sexe. 

3-3 Le D.F.C. et M.W. : étude comparative 

Après avoir distingué les éléments qui 

relèvent du linguistique et les éléments qui 
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relèvent de l’extralinguistique dans les deux 

dictionnaires, que peut on conclure ? 

Il s’avère qu’au niveau métalinguistique 

le D.F.C.  reste en avance sur   M.W. dans la 

mesure où les démarches suivies par les 

confectionneurs du premier dictionnaire 

permettent une définition, plus ou moins, 

accessible aux lecteurs.  Quant à M.W, il 

passe  sous  silence  beaucoup  d’informations 

pertinentes,comme la catégorie grammaticale, 

l’étymon etc. on comprend pourquoi le D.F.C. 

ne mentionne pas celui-ci, mais pour M.W 

c’est inexplicable. En plus le D.F.C. se 

propose comme une application des théories 

linguistiques nouvelles, chose qu’on ne trouve 

pas dans M.W. Ce que nous avons aussi 

remarqué, c’est qu’il y a des difficultés dans 

la détection des mots qu’on cherche. M.W 

procède par indiquer chaque nouvelle entrée 

par un astérisque en mettant le mot entre 

parenthèses, alors qu’il aurait suffi de mettre 

le mot en question en caractère gras, pour 

qu’il soit facile à repérer, comme le font 

d’ailleurs tous les dictionnaires français, ce 

qui permet une consultation facile. 

Sur le plan extralinguistique nous 

pouvons dire que cette indissociation entre le 

culturel, le religieux et le linguistique se 

remarque plus clairement dans M.W., et c’est 

d’ailleurs ce qui fait son avantage. Parce que 

ce que nous pouvons reprocher au D.F.C. 

c’est le fait d’avoir essayé de négliger le 

social. Mais les deux dictionnaires vont en 

parallèle dans la mesure où ils gardent une 

distance vis-à-vis des puristes. Car ils ont fait 

la mention des mots tabouisés par ceux-ci. A 

signaler aussi que ce qui fait la réussite du 

D.F.C., c’est qu’il est réalisé dans un objectif 

éducatif et politico-économique : éducatif 

pour les élèves et politico-économique pour le 

profit et la diffusion de la langue française, 

tandis que M.W. n’a pris en compte ni l’un ni 

l’autre. 

Ce que nous venons de dire sur le 

D.F.C. ne doit pas laisser croire que celui-ci 

est parfait, parce que la plupart des 

lexicologues français ne sont pas satisfaits de 

l’état dans laquelle se trouve la définition, que 

se soit dans le D.F.C. ou dans d’autres 

dictionnaires de langue (cf.chapitre I). 

Que peut on dire du dictionnaire arabe, 

en général ? 

La sacralisation de l’arabe, comme l’ont 

signalé plusieurs linguistes arabes (cf. H. 

Nassar, 1956, p.784) a permis à celle-ci d’être 

sauvegardée, mais en même temps d’être 

rejetée et de connaître une régression d’usage 

même dans les écoles(4). Selon quelques 

enseignants de l’arabe aux lycées, les élèves 

utilisent l’arabe dialectal dans leurs écrits (5), 

en confondant les deux niveaux de langue. Ce 
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phénomène, suscite chez nous des questions 

auxquelles nous espérons pouvoir répondre un 

jour. 

 Ce phénomène là (mélange de l’arabe 

standard et de l’arabe dialectal dans 

l’écrit), qui nécessite une enquête sur 

terrain, quel est son impact sur l’arabe 

classique ? 

 Est ce qu’on ne peut pas dire que les 

problèmes dont souffrent l’enseignement 

des langues au Maroc, et la médiocrité des 

résultats des élèves, relèvent plutôt de la 

rupture entre les théories linguistiques 

d’une part et de l’enseignement de l’autre 

part ? 

 Certains linguistes Marocains proposent 

l’application des théories linguistiques 

aux programmes éducatifs comme la G.F 

(6), et la G.G.T (7). Qu’en est-il du 

dictionnaire surtout que celui-ci a déjà 

subit l’expérience dans des pays 

développés comme la France et 

l’Angleterre (cf.L. Collignon et M. 

Glatigny, 1978 et A. Kassimi, 1991) ? 

Une autre chose à signaler, c’est que 

pour le profit de la lange arabe et pour la 

perfection de ses dictionnaires il ne faut pas 

s’attendre à ce que la publication des 

dictionnaires soit réservée à un seul pays. Ce 

que nous suggérons, c’est que chaque pays 

arabe prend la responsabilité de ce travail, 

selon ses besoins, et en conformité avec son 

enseignement de la langue arabe ; tout  en 

mettant l’accent sur l’interaction entre l’arabe 

dialectal, de chaque pays à part, et de l’arabe  

classique de l’autre part. 

La liste des questions et des suggestions 

ne fait que s’ouvrir. Nous estimons que ce 

modeste travail n’est que le début d’un autre 

plus approfondi qui traitera des 

problématiques, liées à notre vie quotidienne, 

dont on peut trouver l’issue dans le 

dictionnaire. 

CONCLUSION 

Dans ce chapitre nous avons mis 

l’accent sur les points suivants. 

- une description générale du D.F.C. au 

niveau linguistique et au niveau 

extralinguistique. 

- Une description générale du M.W. sur ces 

deux plans 

- Une comparaison des deux dictionnaires 

pour en déduire que les dictionnaires 

occidentaux devancent les dictionnaires 

arabes, et que ces derniers ont des 

chemins à parcourir. 

Après ce bref exposé, nous pouvons dire 

que nous n’avons pas besoin de dictionnaires 

pour orner nos bibliothèques et que ce qui 

nous manque vraiment c’est une culture 

dictionnairique. Pou que cela soit réalisé, il 
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faut que les dictionnaires arabes soignent 

leurs définitions et leurs organisations 

globales. 

Notes- 

1- On fait référence ici à la théorie 

standard étendue, qui a connu ses débuts avec 

la publication de « Remarque sur la 

Nominalisation » de N. Chomsky (1970) cf. 

Question de sémantique, 1975, Paris, seuil. 

       2-« ?al ? ustād " est un mot d’origine 

Persane. 

3- Sûrement nous n’avons pas procédé à 

un pourcentage, mais cette hiérarchisation est 

donnée à la suite d’une observation 

approfondie. Mais cela  hiérarchisation est 

donnée à la suite d’une observation 

approfondis. Mais cela n’empêche qu’elle 

reste approximative. 

4- Nous parlons ici du Maroc. 

5- Ceci nous l’avons constaté aussi lors 

de notre enquête à Fkih Ben Saleh, dans les 

écoles en quatrième année de licence. 

6- La G.F. est appliquée au Maroc dans 

l’enseignement secondaire. 

7-cf. A. Khouch ( 1994- 1995). 

Conclusion générale 

Notre travail avait pour objet d’étude la 

définition et la pratique lexicographique, et 

pour objet spécifique l’étude du dictionnaire 

d’une façon générale. Ainsi toute tentative de 

rendre compte des lacunes de la définition 

dans le dictionnaire, ne peut ignorer et passer 

sous silence les autres informations codées 

dans celui-ci, ce qui nous permet d’arriver 

enfin de compte à une actualisation de la 

pratique lexicographique toute entière. En 

plus, s’il est facile de concevoir une définition 

sans dictionnaire, il est impossible de 

concevoir un dictionnaire sans définition. 

Tout cela pour dire que si notre travail a 

débuté par une mise au point de la définition, 

et bien en particulier la définition 

lexicographique ; c’était pour aboutir à des 

déductions à propos du dictionnaire en 

général. Il est vrai que cette préoccupation 

était implicite, mais elle était omniprésente au 

cours de ce travail. 

A la lumière de cette relation entre la 

définition et le dictionnaire, nous avons 

essayé de traiter le problème de la définition 

lexicographique , ses limites, ses points 

faibles et les approches qui se prétendent être 

efficaces pour une bonne définition. Nous 

avons opté pour l’approche prototypique. Par 

ailleurs, il s’est avéré que, aussi bien dans 

l’approche lexicographique du modèle 

classique que dans l’approche prototypique, la 

définition reste la même ; c’est ce qui nous a 

permis d’ouvrir une piste sur une proposition 

déjà suggérée par d’autres linguistes. Cette 
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proposition consiste en la mise en valeur du 

contexte pour raffiner la définition. 

Ce travail nous a permis d’observer les 

choses sous un angle différent. Ceci dit, les 

principales déductions auxquelles nous avons 

abouti sont les suivantes :  

- L’approche lexicographique à elle seule 

n’arrive pas à rendre compte du sens. 

- La définition doit être raffinée par des 

théories linguistiques pour que le 

dictionnaire atteint les objectifs éducatif, 

politique et économique, pour lesquels il 

était réalisé. 

- La définition vacille entre le linguistique 

et l’extralinguistique. 

- Toutes les informations sont saillantes 

dans le dictionnaire, il n y a pas 

d’information futile, même l’étymon ne 

l’est pas. 

- La définition est une propriété universelle 

du langage humain, mais elle est plus 

développée dans certaines communautés 

que dans d’autres (cf. l’exemple du 

dictionnaire arabe et du dictionnaire 

français). 

Au cours de ce travail nous avons opté 

pour plusieurs procédures. Si dans le premier 

chapitre il était question d’une synthèse : le 

tour d’horizon de ce qui a été dit sur la 

définition et le dictionnaire. Dans le deuxième 

chapitre, nous avons procédé autrement ; à la 

fois c’était une procédure synthétique et 

analytique. Synthétique dans la mesure où il 

était question d’une présentation de deux 

modèles, le modèle des C.N.S. et le modèle 

prototypique ; et analytique dans le sens où 

nous étions invitées à donner les applications 

des deux théories sur des entrées lexicales. 

Concernant le troisième chapitre notre 

démarche, en somme, était descriptive et 

critique à la fois, elle était effectuée sur deux 

dictionnaires, l’un arabe et l’autre français. 

Nous estimons que ce travail est le 

commencement d’un projet de recherche qui 

vise l’étude de l’intégration  du dictionnaire 

dans l’enseignement des langues, tout en 

procédant à une enquête sur terrains dans le 

but de la conceptualisation d’un dictionnaire 

arabe éducatif. 
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  واالحتمال يف الداللة التعدد
ظاهرة صحية يف املعجم العريب  

  

  )*(عبد القادر سالّمي. د  
  

   : تقدمي

 ،دف هذه املداخلة إىل إعمال الفكر فيما أصبح
من أمر القصور الذي  ،يف مألوف الدارسني احملدثني

يعد التعدد واالحتمال  ،من لبس العريباعترى املعجم 
 ،آراء بعضهم يف املسألةوذلك بعرض ،هأبرز مظاهر أحد

كتب اللغة، ومبا يكفل عرض وسوق أمثلة تعضدها يف 
 ،ضام يف املعجم، وذلك وفق منهج استقرائيصور الت

مبا ميثّل خطوة  ،ترجع أوليات التفكري فيه إىل األسالف
جيعل من التعدد واالحتمال يف و ،الداليلّرائدة يف العمل 

 اللفظيبقسميه  ،ة يف املعجم العريبظاهرة صحي ،الداللة
واملعنوي.  

  :التعدد واالحتمال مفهوما -1

ال خيلو  واحد صحيح أصل هو، عد من الفعل ،التعدد
اد الذي هو إلالذي هو ا ،من العددحصاء، ومن اإلع

: وعدداً أو تعداداً ،عده عدافعده ي)1(، يئةُ الشيء
حسبها :دد الدراهمومنه ع ،)2(ملهإحصاء الشيء يف جم

: ه، وعددت النائحةظنه إيا: فالناً صادقاً وعد وأحصاها،
داملَ اقبمن ذكرتت،وتعدي: ،دذا عد دون  صاروهم يتعد

3( .أي يزيدون: على أَلْف(  

محلَ الذي يدل على  أما االحتمالُ، فمن الفعل
 )4( .يء أمحلُه حمالًمحلت الش: إقالل الشيء، يقالُ

 ،واز، فيكون الزماًتعمل االحتمال مبعىن الوهم واجلَويس
، حنو متعدياًويستعمل  مبعىن االقتضاِء والتضمني، فيكون 

وجوهاً ا، واحتملَ احلالُ حيتمل أن يكون كذ: قولنا
: واحتمل الشيء واألمر،ارحتلوا:واحتملَ  القوم )5(،كثرية

احتملَ ما كان منه أغَْضى  بر عليه، ويقالحمله وصا
شكرها، : فا عنه، واحتملَ فالن الصنيعةوععليه، 

  )6(.ثَارهأ: واحتملَ الغضب فالناً

يعين التعدد  فاالحتمال، من حيث االصطالح أما
تقود كل منهما إىل ، صلتانومها صفتان مت يف الداللة،
خارج  ،ردةفكلما تعدد معىن الكلمة املف األخرى،
تبع ذلك تعدد يف احتماالت القصد، ويرجع  ،السياق

ومن .يف أكثر من سياقتعددها إىل صالحيتها للدخول 
هذه الصالحية يأيت تعدد معناها واحتماله يف حالة 

   )7( .اإلفراد

  :الداللة املعجمية -2

داً  إنّ من طبيعة املعىن املعجميأن يكون متعد
تقود إىل  ،هاتني الصفتني من، وحمتمالً، وكلُّ صفة

تعددت  ،حال انعزاهلا ،ةلمفإذا تعدد معىن الك ؛األخرى
جيب أالّ و. يعد ذلك تعدداً يف املعىناحتماالت القصد، و
أنّ الكلمة يف املعجم ال تفهم إالّ  ،يغيب عن أذهاننا

إلتيان جبميع السياقات ألنه ال يمكن اعزلة عن السياق؛من

 اجلزائر -امعة تلمسانأستاذ جب )*(
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يف حال التضام مع  ،رد فيها واليت تأخذاليت ميكن أن ت
مكونة  ،املضاف إليه، أو يف حال دخوهلا يف سياق مجلة

 يف حال ،معىن ال جنده هلا فضلَ ،من مسند ومسند إليه
بقائها مفردة أو منعزلةً عن السياق، وهذا هو املقصود 

يف حني ال  ،"داتمفر"ف الكلمات يف املعجم بأنها بوص
بعد استخراجها  ،وهي يف النصتوصف ذا الوصف 

 ،تعدد معىن الكلمةويرجع . لتحديد معناها املناسب ،منه
 ،إىل صالحيتها للدخول يف أكثر من سياق ،يف املعجم

اهلا يف نصوص عربية قدمية وثبوت ذلك هلا بسبق استعم
إىل  ،احملدثني ،مما حدا ببعض الدارسني ،)196(وحديثة 

ملعاين اليت استقرت يف القول بضرورة قطع الصلة با
ال معىن هلا وال  ،املعجم؛ ألنّ الكلمة وفق املناهج احلديثة

واملقام  خذت منعزلة عن السياق اللغويإذا أُ ،قيمة
8(".االجتماعي(  

 ،رادفيف حالة اإل ،وندلّل على تعدد املعىن واحتماله
  ".اخلال" "صاحب: " مها كلمتا ،مبثالني

د معناها على النحو فيتعد ،فأما كلمة صاحب
  )9( :التايل

  .صاحب اجلاللة: حنو  ـــ ) أي ذو(لقب  -
  .صاحب البيت: مالك ـــــــ  حنو -
  .ـيصاحـبـ: حنوــ صديق ـــــ -
  ).ص(صاحب رسول اهللا : حنو  رفيق ــــ -
  .صاحب املصلحة: منتفع ـــــــ حنو -
  .صاحب احلق :مستحق ــــــ حنو -
  .صاحب نصيب: حنو ـمقتسم ــــــ -

، حتتمل هذه املعاين السبعة، مبفردها، فكلمة صاحب
 .إليه إالّ عند التضام مع املضاف ،وال ختتص بواحد منها

 ،قسيا يف الدخول صورة من صورالتضام أضعف وهذا 

مما  ،الواردةمن األمثلة السبعة  ،كلُّ مثالٍ يعد ولذلك
يأيت املعجم  ولن. ةمعيناً يف الكلم ،حيدد معىن واحداً

خذ ولكن سيأعلى هذا النحو،  ،بكلّ تفصيالت الكلمة
للكلمة،  معىن معجمياًمنها القاسم املشترك، فيجعله 

 وسيشغل نفسه أحياناً ببقية مشتقات املادة عن مشتق
بعينه، يف الوقت الذي يكون قد فاته أن يشري إىل تغير 

 زممة أو تتالمع كلّ ضميمة تتوارد مع الكل ،املعىن
صاحب الدار :"يقول يف احلالة السابقة مثالًف ،معها
صاحب الفضيلة "و"،رفيقه اهللا رسول صاحب" و ،"مالكُها
 اجلاللة املَلك، صاحب"و"،ةاإلسالمي الشريعة يف املثقف

وهلم  ،"صديقي :يـصاحب"و ،"وزيرال املعايل احبص"و"
ا )10( ، اًجريدلّل على قصور املعىن ،ممعن أن   املعجمي

احلالية  ، من القرائنريحتديداً حيفل بالكث، حيدد املدلول
ما ال يرِد  ،اليت قد تعطي الكلمة من املعاين ،واملقالية

  )11(. على بال صاحب املعجم نفسه
ب اللغة ن أمثلة التعدد واالحتمال يف كتم -3

  :ومعامجها
 ،ينعامعاجم امليف  ،أمثلة التعدد واالحتمالومن 

باب (يف )هـ216ت(قول األصمعي،وكتب املوضوعات
عين وي )12(وطاف اإلنسان يطُوف طَوفاً، ):قضاء احلاجة

بوجه حني )هـ395ت (ابن فارسووافقه .تغوطَإذا  :ا
إذا : طَاف اإلنسان، وأجنى:يقال"):باب الغائط(قال يف
من تداخل داللتها  أنّ كليهما مل خيش غري )13(".أحدثَ
من داللة ما هو أمسى من ذلك، فلم ينبها على أنّ  مع
"طاف" ،ارعتبار الطواف حول الكعبة من أركان ابد

 :قولناا، كوال يصحان إالّ  ،يةاحلج والعمرة األساس
  )14(". طَوفاً وطَوافاً  وطَوفَاناً ،وا ،طَاف حول الكعبة"
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ابن  رهكما ذ ،ومن أمثلة التعدد واالحتمال يف املعىن
 ،)لباب ذكْر األيدي واألرج(و ،)يباب الثّد(فارس يف 

ويقَالُ :" ق، وذلك حنو قوله يف األوللفَرمن كتاب ا
: ويف الثاين )15(" .ةُالضر: ي ال خيْلُو من اللَّبنللضرعِ الذ

 "صنرِومن اخل :ةُالضل )16(".رة يف املثال األورفمعىن الض
أما  )17(".صلُ الضرع الذي ال خيلو بعد احلَلْبِأ "ذلك 

تلك اللحمة من اخلنصر إىل : يف املثال الثاين فتعين
  .)18) (*(الكُرسوع 

ما جاء يف املخصص،  ،ومن أمثلة التعدد واالحتمال
): لباب أشجار اجلبا(من  ،)حتْلية ما كان منه شجراً(يف 

دونَ الذِّراع هلا ورقَةٌ غَليظَةٌ وأفْنانٌ  شجرةٌ ترتفع :احلَلَمةُ
ها أكْبر وأغْلَظُ، مثل زهرة شقائق النعمان، إالّ أن ،كثريةٌ

وقيل . البراعم كأنَّ براعيمها حلَم الضروع وهي كثريةُ
أَحمر أَخشن رةٌ له مس بت من العشبِ فيه غَب، ن:مةُاحلَلَ
  )19(. مرةالثَّ

من كتاب  ،)وما احتزم عليه باب الصدر(وجاء يف 
): هـ224ت حنو (ثابت : "من املخصص ،خلق اإلنسان

منه وطَالَ،  فما نشزفأما حلَمته  .ويف الثّدي حلَمته
  .)20(" قُراد الصدر: ويقال هلا

: من كتاب الفَرق لثابت) باب الثّدي(وجاء منه يف 
 "ةُاحلَلَم :اخةُ الشيقالُ هلااهلُنأَة، وييِ املرةُ من ثَدص :

 دباب (ومثّل هلا األصمعي قبل ذلك يف )21(".أيضاًالقُر
صةُ من اهلُنيةُ الشاخ: احلَلَمةُ: " فقال ،من فَرقه) الثَّدي

: " وتابعه ابن فارس بقوله )22(".ثَديِ املرأَة والرجل
: وحلَمةُ ثَديِ املَرأَة )*(شخص عن السعدانة ما: احلَلَمةُ
اد23(". القُر(  

  

فمن معانيه يف أصل ، لةوالقُراد نفسه متعدد الدال
ألنه يف نظر أيب عبيد  )24(يبةٌ، مجعها قردانٌ، دو: الوضع

ال يكاد يرى من ون صغرياً، أول ما يك) هـ224ت (
نٌ واجلمع حمنا، يصري حمنانةً مثّ امةٌ،قَمقَ:له، يقال صغره

... حلَم: واجلمع ،مثّ يصري حلَمةً ،مثّ يصري قُراداً
  .)25(".دودةٌ تأكُلُ اجلُلُود: واحلَلَمةُ

باب ( يف جاء ما ،ومن أمثلة التعدد واالحتمال
  سيده ابن قول املخصص، من ،)فيها وما األصابع

اخلَلَلُ : "، من أنّقول ثابت تعقيباً على ،)هـ458ت(
ـواخلَصـالفُ :اصجابِع، نـبي يـلتا را اَألصواحد         :
خةٌص26(". (*) وكذلك من األثايف: "، وهو قول " اص(  

باب فَعلْت أفْعلْت باختالف (على أنّ ما جاء يف 
خلَطَه : والدقيقبس السويق " :سيده ابن ولق )املعىن
نٍبِسأو م اخلُب تسسوب ،تيزا: ز تسسوب ،هفَّفْتبِلَإلج :

  )27(. سقْتها

ومما هو يف (:وجاء يف قسم ما مساه ابن سيده
طريق الضد(،  يف غالبا الذي وضعه يف مقابل قسم تتوفَّر

كتاب (ل هلا يإسهابٍ يف اليت مثّ ،شواهده معاين الضدية
سهلَ، : نوحاًسنح عليه الشيُء يسنح س" :)28( )اَألضداد

لوسجبالر تحن :تجرإذا أح29(". ه(.  

يشري إىل معىن  ما ،وغريه مما تقدمه ،ويف هذا املثال
ضداد وجمرى حروف األ):"هـ328ت(قول ابن األنباري

احلروف اليت تقع على املعاين املختلفة، وإن مل تكن  جمرى
إالَّ مبا تقدم من  ،فال يعرف املعىن املقصود منهامتضادةً، 

 رويتأخ بعحروفها  ،دممحيوض ،لٌ: كقولكتأويلَهمح :
ال يعرف أحد  ،اسم رجلٍ :وحملٌ ن،ألضاللولَد من 

  )30(." املعنيين إالَّ مبا وصفْنا
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، السابقة يف األمثلة  ،ولعلّ يف تعدد املعاين واحتماهلا
الفارق األساسي كسعاليت يف املعجم ،بني الكلمة ما ي، 

  )31(.الذي يف السياق ،فظلوال

  :يف حال التضام" اخلال"لفظ  -4

ما يقوم  ،يف هذا املبحث ،"اخلال"لعلّ تناولنا للفظ 
يف  ،العريبدليالً على االستيعاب الذي حفل به املعجم 

مال يف حال د واالحتللتعد ،واملعنوي ،اللفظيشقّه 
ه احلالية واملقالية على التضام، مبا يكفل النظر إىل مالبسات

؛ ألنّ املعحنو ضميندىن املعجميغم من تعده ، على الر
وعمومه، ميثّل النويات املعنوية اليت تدخلُ يف بناء كلِّ 

  )32(. الداللةمن جوانب جانبٍ 

  :أخو اُألم: فاخلَالُ -1
) باب النسب يف العم واخلَال(سيده يف أورد ابن 

واجلَمع أخوال،  ،أخو اُألم: اخلَالُ: "قول صاحب العين
  )33( ".أُختها: واخلَالَةُ

  )34(): هـ637ت (وأنشد ابن األثري 

  ولي خالَةٌ وأَنا خالُهـا       

  ولي عمةٌ وأنا عمهـا           

ج35(: رومنه قول أوس بن ح(  

  وهم لمقلِّ املَالِ أوالد علَّة      

  الَنَ محضاً يف العمومة مخوِوإنْ كا              

عالمةٌ على اخلَد أو العالمة مطلقاً : واخلَالُ -2
  :على اجلَسد

قول ) امةاخلَال والش(جاء يف املخصص ضمن باب 
 عهومج ،سوداُء مةٌاش :اخلَالُ):"هـ175 ت(العني صاحب
 .)36("لسائر اللَّون مخالفَةٌ عالَمةٌ كما أنّ الشامةَ،".خيالَنٌ

  )37(: يقول رؤبة بن العجاج

  يقْطَعن خيالَنَ الفَالَ تبوعا

      عا بِهِناخلُش فَافالق نبتواج  

  )38(. اَألثَر يف البدنَ: اخلالُ: "وجاء يف اجلمهرة

  :رةٌسحابةٌ ممط: الُواخلَ -3

قول أيب زياد  ،من املخصص ،)باب البرق(يف  جاء
يف اخلَال الذي ذكَرت : ")39()هـ215ت(الكاليب 

  :هو البرق، وأنشد ،العرب يف أشعارها

  جِبم أَك ذَا قُرىب وحقِّي واأَلَ

      صيبي ننِي باخلَالِ أَيبِرخفَت  

غري  ،يف هذا البيت ،اخلَالُوقد جيوز أن يكونَ ... 
  :كُثير هقالمثل ما ما قاله ولكنه 

  يشمن بآفَاق ابن لَيلَى مخيلَةً 

  عريضاً سناها مكْفَهِراً صبِريها      

قريلَةُ هو البوقال أبو زياد : قال ،فهذه املَخ
إنها  :فيقولون،وينظر الناس إىل السماء عشيةً ):الكاليب(

بيلَةٌ أن تخلَمقبي؛ رها شأي أنةٌ أن يكونَ ذاكقال . ه
فليس  ،ولَم يروا برقاً ،وا سحاباً حني يمسونَوإنْ رأ
  :وكذلك قول اآلخر... بِخالٍ 
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  لشماَء بعد شتات  النوى    

  وليفَاوقد بِت أَخيلْت برقاً 

يفلقَ: والوربانقَترب انله ،ت قدمث . كأنّ ذلك أَص
  :فقال ،بين بأَكْثَر من هذا

      بديه الً لَهحرِب شأَج  

  .كَشيفاً )*( يرفَع للخالِ ريطاً      

وشبه  ،برقفجعل اخلالَ تكشف السحابِ عن ال
  )40( .")*(السحابِ بالريط  أوبياض البرق 

): " هـ282حنو ت ) (الدينوري(أيب حنيفة وعن 
ها سد حينئذ إذا سد اآلفاق كلَّ) حابأي الس(وهو 

  :واجلَمع سدود، وأنشد

  وشيعنِي رِجالٌ  قَعدت لَه      

  .والسدود) *(ر املَخايِلُوقد كَثُ      

 حربومل ي تواللَّيلَةَ فهو فإذا ثَب مواليبِريذَ  ،الصأُخ
  .)41(" وهو احلَبس ِ،من الصبر

  :والتفاخر ،والتباهي ،واخلُيالُء ،التكبر: اخلالُ -4

رجلٌ : "أنه قال) هـ244ت (عن ابن السكّيت 
  :مختالٌ وذو خيالَء وذوخالٍ، وأنشد

           ه لوالَ اإللها إناحلَي نيا اب  

  أَنسيتك اخلَاالَوما قال الرسولُ لَقَد                    

  )42(. اخلُيالَء يعين

كتاب (من  ،)باب الرقيق من الثِّياب(وجاء يف 
  :من املخصص ،)اللِّباس

  

  *واخلَالُ ثَوب من ثيابِ اجلُهالِ * 

اخلَالُ هاهنا ):هـ377ت )(الفارسي(قال أبو علي "
  )43(.بالثَّوب خطأٌ ره من فَسالَُء وتفسري ياخلُ

 الَء لَم ينظُرِ يمن جر ثَوبه خ: "جاء يف احلديث
الكبر، : م والكسربالضواخليالء يالَُء اخلُ. "اللّه إليه
جوالعقالُ. بالٌ: يتخالَ فهو مالء وخميلَةٌ. اختيوفيه خ :
رب44(" .أي ك(  

  )45(. الَتتخيلَ واخعبد بد بِئْس الع":ومنه احلديث

البِر أبغي ال : " ويف حديث زيد بن عمرو بن نفَيل
  )46(". أي ذو كبرٍ ؛هو ذو خالٍ: ، يقالُاخلَالُ

  )47(: وقال العجاج

  واخلَالُ ثَوب من ثيابِ اجلُهالِ

  دهر فيه غَفْلَةٌ للغفَّالِوال      

  )48(: جريروقال 

  ع املَطي بِكُلّ أَبيض شاحبٍرفَ

  تاالَمخْ القَميصِ تخالُه خلْقِ      

  قال . )إنه َألخيلُ من مذَالة(: ومنه قوهلم على املثل

إذا اختالَ، : من خالَ يخالُ خاالً ،أَفعلُ: أَخيلُ: امليداين
. املُهانةُ :ةُواملُذَالَ *وإنْ كُنت للخالِ فاذْهب فَخلْ *:ومنه

  )49(".يضرب للمختال مهاناً

ضرب من الثّياب أو برد من برود  :اخلَالُ -5
  :اليمن

 ،)كتاب اللِّباس( من ،)من الثِّياب باب الرقيق( جاء يف
رقيق : ثَوب خالٌ: "قال صاحب العني: من املخصص
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اليمن، ثََوب ناعم من ثياب : "وعن ثعلب أنّ اخلال... 
  )50(: وأنشد

  وثَوبان من خالٍ وسبعونَ درهما

  عزلْد مامن اجل )*( ظٌروعلى ذاك مقْ    
):   هـ204ت ()هشام بن حممد(وقال ابن الكلْيب 

جلُ على املَيت يستره   ه الرلُالثَّوب الذي يخي:اخلَالُ"
  )51(."به

  )*( :اللّواُء: اخلَالُ -6

أنّ ابن دريد  ،من املخصص) ياتاباب الر(يف  جاء
  )52( ."اللِّواء: "أطلق لفظ اخلال على) هـ321ت(

عمد إىل أغلب معاين  ،أنّ ابن سيده ،ا سبقويبدو مم
تقدمني اليت وردت عند بعض املصنفني امل ،اخلال

مثل  ،بإسهاب ظاهرة املشترك الذين تناولوا ،واملتأخرين
ت (والثعاليب  )53( ،)هـ240ت (رايب أيب العميثَل األع

غري أنه مل يكن يف  )55( .وابن الشجري ،)54( )هـ429
اليت  ،ة والظّالل املعنويةالدالليمنأى عن التطورات 

يف كتب املتقدمني واملتأخرين، " اخلال"ها داللة اكتسبت
فدلّلوا على ما وقر  ،ظاهرة املشترك عرضاً اممن عاجلو

 أو األقوال املأثورة، ،أو الشعر ،ر الواردةمنها يف األخبا
  :فمما أثبته هلا من دالالت.إل إثباا  ولذلك رأيناه يعمد

  :املَاضي: اخلَالُ -1
فعل لْم كلِّ باب عهذا (أورد ابن سيده ضمن 

اكتعد  إىل غَيمن بعض  )هـ180ت ( سيبويه ما مسعه )رِك
   من من كانَ يف نعوهلْ ي * : احلي من العرب قوهلم

 ويف هذه الداللة يندرج قول عبيد . )56( *العصر اخلَايل
   )57(: األبرص ابن

  
  

ش بيوالشهلُّ ساحتتحي نمل ني  
  ه در سواد اللِّمة اخلايللّل      

  )58(: روقول جري
له اتانِيوقالَ الغ اببانَ الشب  

           ى الشأْودي باباخلَال كرصى عوأَود  
حسن القيام على األمر أو الشيء :اخلَالُ -2
  :وإصالحه
من ) ) احالرم(باب نعوا(قد أورد ابن سيده يف و
قول صاحب ) وضعفها واستوائهاوصالبتها  اشتدادها قبل
صلْبةٌ مستويةُ الكُعوب مكتنِزةٌ، : قَناةٌ صمعاُء: "العني
  )59(: رمح أًصمع، وأنشدو

يدما من عكْنرت نوكَائ )*(  لوخم)*(   
  )*(فَاه محشور احلَديدة أَصمع  )*(شحا      

ولٌ، وهو أَنتم لنا خ: وقوهلم: "جاء يف أدب الكاتب
 ؛فُالنٌ يخولُ على أهله: عي، يقالُمجع خائل، وهو الرا
هو من : وقال غريه ،، هذا قول الفراءأي يرعى عليهم

وَءخيالش لَّ: لَك اللَّهإذا ماهإي 60(" كَك(  
وخلْت املالَ : يف ذيب إصالح املنطق ،وجاء منه
وهو خالُ مالٍ، . القيام عليه ، إذا أحسنتأخولُه خوالً

 :حلديثوجاء يف ا .يام عليهالق حسن كانَ إذا مالٍ، وخائلُ

 .أي يتعهدنا ؛)عظَةيتخولُنا باملَوρ كانَ رسولُ اللَّه (
فُالنٌ خائلُ مالٍ، وهو الذي يصلحه ويقوم : من قوهلمو
  )61(.به

: لُ مالٍورجلٌ خالُ مالٍ وخاَئ: "اجلمهرةوجاء يف 
  )62(".إذا كانَ حسن القيام عليه

  :اخلالُء والفَراغُ: اخلالُ -3
) ومن املكسور األول(ضمن فصل  ،يدهأورد ابن س

باب ما يقصر فيكون له معًىن، فإذا مد كان له (من 
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: احلسا: "من أَنَّ )63(النمل  اع، ما حكاه كُر)معًىن آخر
  : موضع، قال

  )64( *وجِزع احلسا منهم إذا قلَّ ما خيْلُو *
ميدح  ،قول زهري ،)فَعلْت وأفْعلْت(وجاء يف باب 
  )65(: سنان بن أيب حارثة

 اجةحوماً لي إذا ما جئْت توكن  
        تضم  تموأَج)*(  ةاجحدا  الغلُو مخت)*(  

املكان أو البلد "الدال على  ،أما بالنسبة إىل اخلال
فيبدو أنّ ابن سيده فضل  )*(، "غري املعمورة أو القَفْر
ذكْر (مساه  ،اصاًعقد باباً خ أنعد ب ،قول من قال بشأهنا

األرض املعياس ): " من األرض وال استعملَ ما ملْ يوطَأْ
"ةُواجلَادرِ اليت ملْ" سر وال حمعوالقوالن أليب  –" ثَتت

 ،"مل تنزلْ قَطُّ"هي اليت  ،واألرض العفْراء )66( -عبيد
يف عرف ابن وهي : هرةُوالسا )67(. والقول البن دريد

  )68(. "اليت مل توطَأْ: "الكليب
  :العسكر :اخلال -4

من  ،)باب الرايات(و ،)كتائب اخلَيلباب (يف جاء 
: يقالُ. العسكَر: أنّ اخلال تطلق كذلك على ،املخصص
كَرسلخلٌ عخخالٌ ومت :شتحعاً،  ،ليس مبمتجيعين م

، من هذا املعىنجاء  ومما )69(.وهو قول البن السكّيت
: وعسكَر خالٌ" :قول ابن دريد، اللغةيف معاجم 

  )70(".متضعضع قليلُ اَألهلِ
يف وقوفه  ،بدا واضحاً ،على أنّ تفرد ابن سيده

مضامني غابت يف إحصاءات القدماء واحملدثني  ،وإيراده
  :كذلك على" اخلال" "ويتضح ذلك يف داللة )71(.هلا

  
  
  

  :التفرق -1
من  ،)باب الذهاب يف كلّ وجه والتفرق(اء يف ج

: خولَأَتفرق القَوم أَخولَ : "قول أيب عبيد ،املخصص
  )72(: أي واحداً واحداً، وأنشد

 قَهوطُ عنه رساقها )*(ياتاريض  
  أَخولَ أَخوالَ )*(سقَاطَ حديد القَينِ     

، إذا خولَأَ وذهب القَوم أَخولَ":وقال اجلوهري
   )73(". تفَرقُوا شتى

  :الطّائر -2

فُتقْلَب  ،التأنيث اليت تلحق قبلَها ألف باب ألف(ويف
أنشدنا ) وقوعها طَرفاً بعد ألف زائدةل، اآلخرةُ منها مهْزةً

  :ابن سيده قول الشاعر
  )74(*) (* فَما طَائرِي عليك بِأَخيالَ* 

 ألسباب ،"اخلال"معاين  من صصملخا عن غاب ما أما

فيبدو ، يف معاجم املعاين منهجية اقتضتها طبيعة التأليف
 على ألفاظ املشتمل وهو ،يف احملكم استدركه سيده أنّ ابن

  :التومن هذه الدال .معانيها على لّوالدا ،اللغة
  :الذي ال هم عنده: اخلايل -1

أي  ؛ألمروأَنت خلي من هذا ا: "يقول ابن سيدة
  )75(". خالٍ فارغٌ

  )76(" واخلَلي الذي ال هم له: "وقال اخلليل
  :هالعزب، أو الذي ال زوج ل: الُاخل -2

ويف هذا يقول  )77(. العزب: اخلَايل"وعن ابن سيده 
  )78(: امرؤ القيس

   )*(على املرِء عرسه  )*( كَذَبت لقد أُصبِي
  يلاخلَا ا )*(يزنَّ وأَمنع عرسي أَنْ 
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  )79(. له الذي ال زوجةَ: قال األصمعي: فاخلَايل
يف خطبة  )*(وعليه ورد التعريض : ريوقال ابن األث

   ليةٌ وإني لَعزب، إنك لَخ: " كقولك للمرأة ،حالنكَا
وال  ،كاح حقيقةًال يدلُّ على طلب الن ،وأمثاله ،افإنَّ هذ
  )80(.مجازاً
  :الذي يتوسم فيه اخلري: اخلالُ -3

واخلَالُ ما توسمت فيه من :"يقول ابن سيده
  )81(. اخلَير

رأَيت  ؛وأخلْت فيه اخلَري: "وجاء يف أدب الكاتب
هيلَتخما على :أي :م ،تهبر :قولك من شيخيلٌ للخهو م :
)82( "له خليق أي

  .)83(: دالعب بن ومنه قول طرفة . 
  إذا القوم قالوا من فتى خلْت أنين

  يت فَلَم أكْسلْ وملْ أَتبلَّدعنِ      
، سيده بسالمة رأيه ابن أن يعتد ،من البديهي على أنه

 ال بإسقاط بعض الدالالت اإلضافية للفظ اخلال، أو أن
بعد  ،اكتسبتها اللفظة اليت الدالالت بعض سوق على يقدم

  :، ومنها داللته علىعجميإجنازه امل
  :الُياخلَ -1

  )84(".العين كالظِّلِّ تراه شيٍء كلُّ :اخلَيالُ :"قال اخلليل
ما يراه : واخلَيالُ: " قال ابن السكّيت شارحاً البيت

، كما قال ابن ألنه )85(؛"من صورة إنسان يف نومه
  )86(. "يتشبه ويتلونُ ": فارس

  )87(: وقال جرير

هوةَ مرزخ اخلَيالُ ألم قاً نطَر  
  واحلَب بالطَّيف املُلم خياالَ             

 ،مبعىن اخليال، "اخلال"وإذا كان لنا أن نربر غياب 
إنّ ابن سيده رأى يف : فإننا منيل إىل القول ،يف املخصص

فيدلّ  ، املشتركما ميت بصلة إىل ،نفسه" اخليال" لفظ

تنصب للطَّير  ،اخلَشبة عليها ثياب سود"ذلك على ك
  )88(: ويف ذلك يقول الشاعر )88(".فتظُنه إنساناً،والبهائم

ّلي الَ أُخين أخأَن رغَي هدعي ب  
  يالٍ يستطيف بِالَ فكْرِاعي خكَر  

كما تنعت به أرض لقبيلة تغلب، ويف ذلك يقول 
  )88( :الشاعر

      مضطَلَلٌ ت نمأُثَالٌل  هن  
  فَسرحةٌ فاملَرانةُ فاخلَيالُ    

  :املُعجب بنفسه -2
  )89(: األبرصبن يقول عبيد 

    فالوا بالسنا إلَيلْنواحلُلَى  )*(وم  
  فيما يشتهِي املَرِح اخلَالي وبالقَولِ           

  )90(: يوم من أيام العرب -3
  )91(: يقول أوس بن حجر

 هكَترأَد لَوالَ  واخلَالُ ش)*( ه بِرِجل  
  كَعب بن أصمع اخلَال يومكَما شالَ 

  :املتفرد بنفسه -4
  )92(: يبانشيقول نابغة بين 

 كَبرإنّ من ياًالفَواحرس ش  
  بِسره غَير خالِ حني يخلُو         

خي فكَياهبكات هدنلُو وع  
  شاهداه وربه ذُو املحالِ              

  لظَّنا-5
سيده ال يرى ابن أما اخلَالُ مبعىن الظَن، فيبدو أنّ 

 ،سباَن، وذلك ألنّ الظن قد يكون مبعىن احلفيه صواباً
بباب التضاد؛  ،وهو ألصق، يف رأيه ،وهو خالف العلْم
  )93(. ملعىن اليقني على اجملاز كما استعمل أيضاً
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نثراً  ،على أنّ شواهد ذلك أكثر من أن حتصى
: ما أورده ابن األثري من حديث طهفة وشعراً، منها

"اميلُ اجلَهختعهو نستف "ونس لْتالُأَل، من خإذا : خ
تنةَ أأي : ظَنحابالس لْتيقاً باملَطَرِ، وقد أخله خظُن

  )94(. "وأخيلْتها
 :- رضي اهللا عنها- )هـ54ت(ومنه حديث عائشة

: ، واالختيالُلَونه تغير اختياالً السماء يف إذا رأىكان "
الَ فيها املَطَرخ94(. أنْ ي(  

يِلَةً أَقْبلَ كانَ إذ رأى مخ" :خرآ حديث ويف
ربيلَا، و"وأَدةُملَخ : ،ل، وهو الظَّناخلَي ضعومنةكاملَظ: 

وجيوز أن تكون مسماة . ةُ باملَطَروهي السحابة اخلليقَ
  )95(".بسِكاحملْبِسة من احلَ ،ليت هي مصدرا ،باملَخيلَة

. نكأي أظُّ :"ما أَخالُك سرقْت":احلَديثومنه 
والكَسر أفصح ت إِخالُ بالكَسرٍ والفَتح، خلْ: يقَالُ

  )95(". اساستعماالً، والفتح القي
  )96(: وقال جرير

 ياملَط فَعر(*) ضيبٍ بكُلّ اَباحش  
  مختاالَ تخالُهالقَميصِ  خلْقِ      

  :السماحة -6
  )97(. اخلالُ الرجلُ السمح: "قال اخلليلُ

  :موضع أو أرض لقبيلة تغلب -7
  )98( *الِباخلَ شجونك أَطْالالً أَتعرف*:اللّسان يف جاء

  )99(: وأنشد اجلوهري
  لمن طَلَلٌ تضمنه أُثَالٌ        

  فَسرحةٌ فاملَرانةُ فاخلَيالُ  
8- مخالض عريلُ أو الباجلَب:  

  )100(: قال الشاعر
  

  ثَاٌء كثري الَ عزمية فيهِمغُ
            خ عليها الناً يولكنائممالع  

  :دالعظيم املَاج -9
عد ووموفِّياً ب ،النعمان بن املنذر يف حق ،قال الطّائي
  )101(: قطعه على نفسه

  ما كُنت أَخلف ظَنه بعد الذي
          من الف دى إِلَيالِ اخلَاأَسيعل  

  ولَقَد دعتين للخالَف ضالليت
  بيت غَير تمجدي وفعاليأَفَ          
  :الضعيف اجلَبانُ -10

 )*(املَنخوب : اخلَالُ"):هـ711ت (قال ابن منظور
  )102(: قال الشاعر.  )102(الضعيف 

  والَأَرتدي إالَّ املُروَءةَ حلَّةً   
  ضن بعض القَومِ بالعصبِ واخلَالِإذا           

  :جلِلْع الرظَ  -11
  )102(".لْع يف الرجلِظَ: اخلَالُ:"جاء يف لسان العرب

  )103(:حجر س بنأووقال 
  بِرِجله  )*(ولَو أَدركَته اخلَالُ شالَ         

  ما شال يوم اخلَالِ كَعب بن أَصمع          
ما يدلُّ على " اخلال"ير يف  مل ،ويبدو أنَّ ابن سيده

 )104( ،)القَدم(يب فلم يرِد هلا ذكراً يف با ،"ظَلْعِ الرجل"
ألنه وجد يف لفظ ، )105()صفات القَدم وأعراضها(و
الغمز يف الرجلِ  :"نفسه ما يفي بالتدليل على "الظَّلْع"

  )107(: وأنشد )106(، ...من داٍء فيها
    معي كُلُّ مسترخي اإلزارِ كأنه

  الرجلِ ظَالع )*(إذَا مشى من أَخمص    
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 وغريها ،املختلفة معًىن ،املتفقة لفظاً ،األلفاظ فهذه
واملعنوي منه على  ،عموماً العريبمما أحصاها املعجم 

وضمن سياقات الشعر والنثر، قد ، )108( وجه اخلصوص
يف أثناء مسريا االجتماعية  ،اكتسبت دالالا اإلضافية"

وهي ، )109(" يف أزمنة متالحقة ،والفكرية واالقتصادية
يف  ،واالحتمالالتعدد بعض فوائد ما، إىل حد  ،تعكس

ره ،حال التضامى صووخطورته ،الكثرية وفوائده ،يف أ.  

بأن املعىن  ،من شواهد ، مما سقناهومع أننا نقر
ليس كلّ شيٍء يف إدراك معىن الكالم، وذلك  املعجمي

كشخصية املخاطب، وما بينها من عالقات، وما حييط 
و ذات صلَة به، كاجل وفمالبسات، وظربالكالم من 

يف  ،نقر فإننا  )110(مثالً، أو احلالة السياسية، وغريها، 

تعود إىل  ،يف جوهر أمرها ،بأنّ املسألة ،الوقت نفسه
الكلمات املكتوبة،  منهج املعجم نفسه، فهو يتعامل مع

ضمن حدود  ،لذا فهو يتعاطى مع الكلمة. ال املنطوقة
جاوزها، بقصد حتديد داللتها، أو تفسري مرسومة ال يت
م جوانب أه من وهذا الدور .مؤداها بيان معناها، أو

اهرة عموماً، إذ الداللة هي جوهر الظ العمل اللغوي
لأللفاظ والتراكيب وظيفة  ىاللغوية، وبدوهنا ال يتأَت

ل من عموم املعىن وتعدده األمر الذي جيع )111(وفاعلية، 
ابياً قد وصل به إىل نصراً إجي ،العريباملعجم  يف ،واحتماله
يذكر، ال كما ذهب إليه " لُبسٍ"دون  ،ودةغايته املنش

ذي جيعل من ظاهرة األمر ال)112(.أحد الدارسني احملدثني
  .العريبظاهرة صحية يف املعجم  ،مالالتعدد واالحت

  شــاهلوام
  ).عد(، مادة 4/29معجم مقاييس اللغة،  )1
 .)عد(، مادة 3/281العرب، لسان  )2
 .)عد(، مادة 2/587وسيط، املعجم ال )3
 .)محل(، مادة 21/106معجم مقاييس اللغة،  )4
 .1/72الكليات،  )5
 .)محل(، مادة 1/199املعجم الوسيط  )6
 .324-323اللغة العربية معناها ومبناها، ص : ينظر )7
 .271 - 263، صالعريبمقدمة للقارئ  ،علم اللغة: ينظر  )8

واملعجم . 331-330بية معناها ومبناها،ص واللغة العر
واملعاجم .  241 ص والتطبيق، واملنهج حبوث يف املادة ،العريب
 .97- 95يف ضوء دراسات علم اللغة احلديث، ص  ،اللغوية

 .324اللغة العربية معناها ومبناها، ص   )9
 .331، 325 -324ص املرجع السابق،  )10
 ،العريباملعجم و.325-323صالعربية معناها ومبناها، اللغة )11

 .241-240حبوث يف املادة واملنهج والتطبيق، ص
 .79لألصمعي، ص ،قرالفَ )12
 .68البن فارس، ص  ،قرالفَ )13

، 3/175والقاموس احمليط، .577ص ذيب إصالح املنطق، )14
 ).طاف(مادة 

 .59البن فارس ، ص ،قرالفَ )15
 .60املرجع السابق، ص  )16
 .27ق لثابت بن أيب ثابت، صرالفَ )17

د الذي نأي رأس الز ؛ندالنشز عن يمنة الز: رسوعالكُ )*(
  .60البن فارس، ص ،قرالفَ. يلي اخلنصر

 .226يب ثابت، ص ألثابت بن  ،خلق اإلنسان:ينظر )18
، مادة 4/101القاموس احمليط :وينظر،11/154املخصص،  )19

 .)سعد(، مادة 1/323والعني،  ،)احلُلْم(
 .2/22املخصص،  )20
 .27بن أيب ثابت، صلثابت  ،قرالفَ )21
22( 68لألصمعي، ص  ،قالفر. 

مما خالف لون  ،أو حبلمته ،ما أحاط بالثدي: السعدانة )*(
حول احلَلَم ي أو أسودالفَ.ةالثَّد51ص لقطرب، ،قر 

ق روالفَ ،27ص رق لثابت،والفَ 68ص والفرق لألصمعي،
 .2/22واملخصص، ، 58، ص البن فارس

23( الفَر58، ص البن فارس ،ق. 
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 ).القرد(، مادة 1/339القاموس احمليط،  )24
 .123-8/122املخصص،  )25

 .،وهي احلجارةُ اليت تنصب عليها القدرثفيةأمجع : األثايف)*(
  ).أثف(،مادة 1/57معجم مقاييس اللغة،

 .2/8املخصص،  )26
 .15/3املرجع السابق،  )27
 .266-13/258املرجع السابق، : ينظر )28
 .13/266املرجع نفسه،  )29
 .4-3البن األنباري، ص ،األضداد )30
 .235اللغة العربية معناها ومبناها، ص : ينظر )31
حىت القرن العاشر  مصنفات اللحن والتثقيف اللغوي :ينظر )32

9، صاهلجري. 
واحملكم واحمليط األعظم يف اللغة،  ،3/149املخصص، )33

 .)خول(، مادة 3/240ومجهرة اللغة، )خول(، مادة5/181
وأدب الكاتب،  .767نطق، ص ذيب إصالح امل :وينظر
 ).خيل(، مادة11/232ولسان العرب،  ،343ص 

ومن هذا . 2/216املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، )34
 :املعىن قول الشاعر
  إنَّ اخلَالَ يسريعلَيك اخلَالَ 

  إىل ابن األخت بالشبه املُبني      
  .2/177األمايل يف لغة العرب، : ينظر

 .91حجر، ص ديوان أوس بن  )35
ذيب إصالح املنطق، ص : وينظر .2/111املخصص،  )36

: اخلَالُ ": ،وجاء فيه)خول(ة ، ماد1/304 ،والعني ،753
: وينظر ."يالَنٌمجعهم خيف الوجه تضرب إىل السواد، و رةٌبثْ

 .11/232لسان العرب، 
 .89ديوان رؤبة بن العجاج، ص  )37
 .)خول(، مادة 3/240مجهرة اللغة،  )38
، قدم بغداد يف خالفة بدوي ر، أعرايبيد بن عبد اهللا احلُهو يز )39

وكان  ،وأقام ا أربعني سنة، وا مات)هـ256ت (املهدي
   الفهرست، : ينظر. عراً، وهو من بين عامر بن كالبشا

 .207ص 
 ،357ص الكاتب، أدب:رينظو،110-9/109املخصص،  )40

، 3/240ومجهرة اللغة،  ،596وذيب إصالح املنطق، ص 
 ).خول(مادة 

وما أحسن من خيلت السماء للمطَر، ،مجع مخيلة: املَخايلُ )*(
وعن أيب العباس  ،للمطرخالَقَتها  :أي ! مخيلتها وخاهلا

 .وهي مخيلةٌ ،أخلت السماُء: أنّ أكثر ما يقالُ ،ثعلب
 ،لَتخيوأخالَت، و خلَت، :أوجه هذا على أربعة  ويقالُ

 لَتةٌن املَخيلة، وأصلها موختَيراطها مل إليك أنيخي .
  .766ذيب إصالح املنطق، ص 

لسان : وينظر .)باب السحاب وأنواعه(، 9/95املخصص،  )41
 ).خيل(، مادة 11/233العرب، 

ر والفَخر واإلباء باب الكب(، 199-12/198املخصص،  )42
مجهرة : وينظر .784ص وذيب إصالح املنطق،  والتعدي،

 .11/232ولسان العرب،  ،)خول(، مادة3/240اللغة، 
وجاء يف ). خول(مادة ، 4/304 والعني ،4/64املخصص، )43

 منهتلقى باب ما يتكلم به بالصفة و(، 3/497مجهرة اللغة، 
مجع خال من : واخلَالةُ):" سمالالفعل إىل ا يضففي الصفة
 .قال الشاعر. الءياخلُ

        أودى الشهاخلَلَب اخلَالة بوح ابب   
  صحوت فما النفْس من قلبه وقد                    

للنمر بن ، أبو علي القايل على أيب بكر بن دريدأورده  وهو مما 
  :ومنه قوله ،تولب

  وقد تثلَّم أَنيايب وأَدركَين
  غلَبهقرنٌ علي شديد فاحش ال                   

  داًاه اليوم معتمرسوقد رمى بِ
                  هقبنِ والراقينِ ويف السيبكيف املَن  

. مجع خالب واخللبة. واخلَالة مجع خائل. ذهب وهلك:فأودى
اخلالةُ  موه ،والشاعر خيرب أنه شيخ قد ترك صحبة الشباب والفتيان

أي  ؛تبرئ: مث قال. هم وخيلبون النساء مشيتالذين خيتالون يف ،اخللبة
من  ومجع أي بة؛فما به قلَ ،ودهم والعالقة م من ،برىء صدري

وقد رمى بسراه اليوم : وأدركين قرنُ اهلرم، وقوله: وقوله. ودهم
 وهو نصلُ السهم إذا كان مدوراً ،معتمداً، فالسرى مجع سروة

لكاً وال عمدلهم ضقد رمى بسهامه. ر ميف مجيع  ،يريد أنّ اهلَر
: ينظر. يف املَنكبين والساقين والرقَبة: لاكما ق ،فأضعفه ،جسده

  .1/227األمايل يف لغة العرب، 
 .93النهاية يف غريب احلديث واألثر، ص  )44
 .94املرجع السابق، ص  )45
 .94املرجع السابق، ص  )46
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باب ما يتكلّم به بالصفة ( ،3/496مجهرة اللغة، : ينظر )47
ولسان العرب،  ،)منه الصفة فيفضي الفعل إىل االسم وتلقى

 ).خيل( ، مادة11/228
 .361ديوان جرير، ص  )48
 .1/20جممع األمثال،  )49
ومجهرة ،  )خول(، مادة 4/304والعني  ،4/64املخصص،  )50

لقى منه الصفّة ، باب ما يتكلّم به بالصفة وت3/496اللغة، 
ثوب : اخلالُ: "وجاء فيها كذلك). لُ إىل االسمالفع ضيفيف

 مادة،3/240مجهرة اللغة،:، ينظر"ناعم من ثياب اليمن
 ).خيل(، مادة 11/233لسان العرب، : وينظر،)ّخول(
 ،أو مأخوذ ،بالقرظ ومجتىن ،أو مصبوغ مدبوغٌ: مقروظٌ )*(

ة ، ماد2/412القاموس احمليط،: ينظر. د املاعزلجمن 
  :بغري لفظ، وهو ،ونسب امليداين البيت للشماخ). القَرظُ(
  وبردان من خالٍ وسبعونَ درهما              

  روظٌ من القد ماعزعلَى ذاك مقْ          
للتام العقل الكامل يضرب و" إنه ماعز مقْروظٌ: "ومنه املثل )51

 .1/53، جممع األمثال :ينظر. الرأي
،  احمليط القاموس :ينظر ،وياتوألْ ألوية مجع العلَم، :اللواء )*(

  ).لوي(، مادة 4/390
 ،)خول( ، مادة4/305 العني،: وينظر،6/205املخصص، )52

وزعم قوم : "جاء فيها)خلو( ، مادة3/240هرة اللغة، ومج
 ".أنّ اخلال لواُء اجليش

 اخلالُ اخلُيالَُء: "مخسة أوجهعلى  ل أنّ اخلَالَأبو العميثَ ذكر )53
 ...به، وضرفْسالُ نتواملُخ من الب حابةُ، والسايرود، والر

- 105املأثور من اللغة، ص : ينظر. "املُخيلُ للمطَر، وشامةٌ
106. 

لفظ ) على أشياء خمتلفة يف وقوع اسم واحد( روى الثعاليب )54
 ،ن البرودونوع م، و األم واالختيالُخأ: على الالد اخلَال
ميالعربية، ص : ينظر . والغ 410فقه اللغة وسر. 

، اخلُيالء: تدلُّ على،)هـ542ت (عند ابن الشجري ، اخلالُ )55
وهو الكبر، واملُختالُ وهو املتكبر، وضرب من البرود، 

 ما اتفق: ينظر. اب املُخيلُ للمطَروالشأمةُ، والسح، والرايةُ
 .99لفظه واختلف معناه،ص 

، 11/232لسان العرب،:،وينظر154-14/153املخصص، )56
، والقول المرئ القيس، والبيت بتمامه يف ديوانه، )خيل(مادة 
 :، وقد روي فيه بغري لفظ139ص 

   صباحاً أي مايلأال عها الطللُ الب  
        عوهلُ يم نماخلَايلكانَ  ن صريف الع  

د ضمن شواهد كتاب سيبويه، طبعة عامل ووهو غري موج
 .الكتب املعتمدة يف حبثنا هذا

 .111ديوان عبيد بن األبرص، ص  )57
 .339ديوان جرير، ص  )58
 ،)صمع(،مادة 1/316،العني: وينظر،32-6/31املخصص، )59

 ".وفجلَةُ ازـكتنالعقد، م لطيفةُ:صمعاء  قَناةٌ: "وجاء فيه
وس من مرضه يستطيع اجلُلُ الرجل املعمود، الذي: " العميد )*(

عى يائدحتسد من جوانبه بالومعجم مقاييس اللغة، ". م
  ).عمد(، مادة 4/138

. متفَرس أو معهود إىل غريه ليحسن القيام عليه: مخول )*(
  ).اخلَالُ(، مادة 3/383القاموس احمليط، : ينظر

  ).شحوى(، مادة 252/ 3معجم مقاييس اللغة،.فَتح: شحا )*(
)* (ال: أصمععمواألص ،القاطع قِّظُ، ال: سيفياملت الذكي قلب

، 3/53القاموس احمليط : ينظر. هو الرأي احلازم: نواألصمعا
  .)األصمع(مادة 

 .60أدب الكاتب، ص  )60
ذيب : وينظر. 2/88ثر، النهاية يف غريب احلديث واأل )61

، مادة 3/240 مجهرة اللغة،و ،596إصالح املنطق، ص 
 .2/327واألمايل يف لغة العرب،  ،)خول(

باب ما (، 3/497،و)خول(، مادة 3/240اللغة، مجهرة  )62
 . )فيفضي الفعلُ إىل االسم،وتلقى منه الصفة،به بالصفة يتلكَّم

63( ن اهلنائي هو أبو عليل، من املعروف بكُ ،بن احلسمراع الن
ف نوقد ص. وفياًوياً كبصريني وكان حنأهل مصر، أخذ عن ال

 وكتباً أخرى كاجملرد ،سنة سبع وثالئمائة ،املُنضد يف اللغة
بغية : ينظر. ، وأمثلة غريب اللغة، واملُصحف املنظّموخمتصره
 .2/158الوعاة، 

 ، مادة11/232لسان العرب، :،وينظر15/136املخصص، )64
 ).خيل(

 .58ديوان زهري ، ص : وينظر،14/232املخصص،  )65
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ابن  قال. 233 /14املخصص،  ،وعهاانَ وقُح:أجمت )*(
 ،3/438غة، لينظر مجهرة ال ،"جة ال غَيرأجمت احلَا" :ريدد
  )أنها لغات بت وزعم قوم من النحوينيلاليت قُباب احلروف (

وكنى و اإلنسان من حاجة،أي ال خيلُ ؛مبعىن ال تعدم: ما ختلُو )*(
من ديوان زهري بن  3 هامش: ينظر.بالغد عما يستأنف زمانه

  . 58مى،ص أيب سلْ
  :األبرصبن ويف ذلك يقول عبيد  )*(

 مهاريإذْد  مهتبحفأص ميعج  
  بسابِس إالّ من الوحش يف البلَد اخلايل          

وينظر لسان العرب، ، 117رص، صبديوان عبيد بن األ
. القَفْر اخلَايل: بسمجع بس: والبسابس). خيل(مادة ، 11/232
 ) .البس(، مادة2/208القاموس احمليط، ينظر
 .10/146املخصص،  )66
 .)عفر(مادة ،2/380ومجهرة اللغة،،10/146املرجع نفسه، )67
ة وذهب أبو زيد القرشي إىل أنّ الساهر.10/146املخصص، )68

وعليه يوجه قوله  8مجهرة أشعار العرب، ص : ينظر ،ةُالفال
 .)من سورة النازعات 14اآلية )(الساهرةبِ ما هذَإِفَ:(تعاىل
لٌ قبل ـزهلا نازاألرض تنزلُ من غري أن ين: "طَّةواخل واخلطُّ
ويف مجهرة ،10/146املخصص،  ، والقول البن دريد،"ذلك
 ".اخلَطيطَةُ): "خطّ(، مادة 1/67اللغة 

 .205/ 202،/6/6املخصص،  )69
 ).خلو(، مادة 3/240مجهرة اللغة،  )70
 .271- 261وتطبيقاً، ص نظريةً ،غويلاملشترك ال: ظرين )71
تاج اللغة وصحاح الصحاح، : وينظر ،12/131املخصص، )72

، والبيت منسوب فيه إىل )خيل(، مادة 1691العربية، ص
إذا لصق : فهو ضاىبٌء أضب: وقال األصمعي"."ضاىبء"

 .1/102األمايل يف لغة العرب،  ،"باألرض
)*( وقنُ:الرمادة 3/246القاموس احمليط،،القر،)الروق.(  
)*( نالقي :ادمادة 4/263املرجع نفسه،،احلد ،)قَان.(  
 .)خيل(مادة ، 1691،الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية )73
، "لكاجو"طائر يسميه الفُرس " هو:قال اخلليل: اَألخيلُ )*(

: لُواألخي .يتشاءم به العرب، خضرته مشربةٌ حمرةً
"اهنيالش"ايل :، واجلمعلُ" ،"أَخيالء تذكري: واألخينظر(.اخلُي :

 ):هـ276ت(قتيبة  ابن وقال ).خول( مادة ،4/304العني، 
 به، تتشاءم والعرب ،قراقالش هو يقالُ ،"ائر الشرقراقط"هو

 ص الكاتب، أدب :مثّ ينظر .راققالشر :يقولون اللغة وأهلُ
اجلوهري القول  أونسب )خول( ة، ماد4/304لعني، وا191
، 1693الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، : ينظر. للفراء
معجم : ينظر. ألوانويظن ابن فارس أنه ذو  ،)خيل(مادة 

من  ، وهو ما يفهم)خيل(، مادة 2/235مقاييس اللغة، 
غري الصفات اليت  ،األلوان باب ما خيص الطائر من(مضمون 

8/136، من املخصص كاألخيلَ، األمساءت عليها غلب .
  .م منهتفق مجيعهم على أنه طائر يتشاَءيو

 .16/94املخصص،  )74
 .)خلو(،مادة 5/179احملكم واحمليط األعظم يف اللغة، )75
 ).خلو(، مادة 4/307العني،  )76
 .)خلو(، مادة 5/180املرجع نفسه،  )77
 .140ديوان أمرئ القيس، ص  )78

، مادة 4/353القاموس احمليط،  :ينظر .أميلُ: أصيب )*(
  .)الصبوة(

األمايل يف لغة : ينظر ،ه وحليلتهتأامر: عرس الرجل )*(
  .1/20العرب، 

  .)زنّ(، مادة 4/234القاموس احمليط،:،ينظريتهم: يزن )*(
باب ما يتكلَّم به بالصفة وتلقى (، 3/4978مجهرة اللغة،  )79

 .)فيفضي الفعل إىل االسم ،منه الصفة
تستعمله  ،أسلوب تلميحي وهو التصريح، عكس :التعريض )*(

بوجه هو ألْطَف  ،العرب يف كثري من كالمها، فتبلغُ إرادا
نسل إذا  من الكشف ،وأَحجون الرعيبكان والتصريح، وي

وقد جعله اهللا يف خطبة النساء يف  .شيء يكاشف يف كلِّ
هنتدتعاىل فقال جائزاً، ع:  ]الَ جوانف كُملَيع حا يم
راِء أو عسة النطْبخ نم به متكْأضنمتن فُِسكُماآلية( ]يف أن 

والتعريص يف  .، ولَم يجز التصريح)من سورة البقرة 235
واللَّه إنك لَجميلة، ولعلّ : أنْ يقول الرجلُ للمرأة :اخلطْبة

راهللا أن يزال قَكعحاً، باء  صالسوإنَّ الننيت، هذا  لَماجح
وأشبهص  القرآن، لمشك تأويل :ينظر ،الكالم من اه

264.  
 .2/176املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر،    )80
 ).خول(، مادة 5/182احملكم واحمليط األعظم يف اللغة،  )81
  ذيب إصالح املنطق، : وينظر ،357ص أدب الكاتب، )82

 .767 - 766، 596ص 
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 .29ديوان طرفة بن العبد، ص  )83
 ).خول(، مادة 4/304العني،  )84
 .577ذيب إصالح املنطق، ص  )85
 .)خيل(، مادة 2/235معجم مقاييس اللغة،  )86
وقد ذكر العباس بن . 500، و361، ص ديوان جرير )87

 :العلة يف طروق اخليال فقالاألحنف ما 
  نصب عيين    ك حني أرفُدخيالُ

      ولُ إىل وقتزاهي ال يانتب  
  ولَيس يزورين صلَة ولَكن

 حديث النفس عنك به الوصولُ          
  .1/233 يف لغة  العرب، األمايل: ينظر 

، مادة 1691تاج اللغة وصحاح العربية، صالصحاح،  )88
 ).خيل(، مادة  2/235معجم مقاييس اللغة، :وينظر،)خيل(

 .119ص، صاألبربن ديوان عبيد  )89
 .جلُ من الطَّعام قبل الغذاءفة، وهي املعمجع سلْ: السوالف )*(

 ،167أدب الكاتب،ص : ينظر، اللُّهنةكذلك ويطلق عليه 
 .)، مادة سلف3/95ومعجم مقاييس اللغة، 

أمساء األيام يف (مل يثبت ابن سيده هذا املعىن ضمن بايب )90
املخصص، : ينظر ،)ليةباب أمساء األيام يف اجلاه(و) اإلسالم

9/42-43 .فه احلظُّ يف سعواجلدير بالذكر أن امليداين مل ي
ضمن الباب التاسع  ،لعربتعداد داللة اخلال على أيام ا

: قلْت: "، غري أنّ يف قوله)أمساء أيام العربيف :(والعشرين
 حسبنا ، واهللاوهذه أيضاً كثريةٌ، فاقتصرت على هذا القدر

رق مبا يستغ ما يدلُّ على أنّ القائمة طويلة ،"ونِعم الوكيل
املرجع نفسه، : ينظر ،)اإلسالم خاصة وهذا ذكر أيام(باب 

ضمنها " ليوم اخلَا"، واليت مل يكن )2/444-448(
 .كذلك، األمر الذي ال يعدم وجوده، يف رأينا، يف شيء

 .71ديوان أوس بن حجر،  ص )91
، 445أدب الكاتب، ص  :ينظر ،رفَع: شالَ أو أشالَ )*(

)لْتباتفاق باب فَع ،لتي واختالفهما املعىن وأفْعيف التعد.(  
 .2/272األمايل يف لغة العرب،  )92
 .13/260املخصص،  )93

ذيب : وينظر ،93ص النهاية يف غريب احلديث واألثر،  )94
، وأدب الكاتب، ص 70، 834، 596إصالح املنطق، ص 

 ).خول(، مادة 4/305والعني، ، 357
 .93النهاية يف غريب احلديث واألثر، ص )95
 .361ديوان جرير، ص  )96
)*( ياملَط:ة، وهي الدطيةامجع مالقاموس احمليط، : ينظر ،ب

  ).مطا(، مادة 4/393
 .)لخو(، مادة 4/305العني،  )97
 ).خيل(، مادة 11/232لسان العرب،  )98
 .)خيل(، مادة 1691الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية،  )99

 .)خيل(، مادة 11/230ان العرب، لس: ينظر )100
 .2/71جممع األمثال،  )101

، القاموس احمليط:اجلَبانُ الضعيف ال خري فيه:املنخوب )*(
  ).النخبة(، مادة 1/135

 .)خيل(، مادة 11/232لسانُ العرب،  )102
 .71ديوان أوس بن حجر، ص  )103

باب (، 445أدب الكاتب، ص : ينظر ،رفَع: شالَ أو أشالَ )*(
لْتباتفاق املعىن واختالفه فَع ،لْتيموأفْعا يف التعد.(  

 .57-2/53املخصص، : ينظر )104
 .61- 2/57املرجع نفسه، : ينظر )105
 ،)وأعراضها باب صفات القَدم(، 2/59املرجع نفسه،  )106

 .1/116األمايل يف لغة العرب،  :وينظر
 .)باب القدم(، 2/57املخصص،  )107

)*( صمم الذي يتجا: األخالقد ناطها بصيبفَى عن األرض ال ي
باب ( ،57-2/56 نفسه، املرجع: ينظر ،اإلنسانُ إذا مشى
  ).القَدم

املرجع : "األم"ما يتصل بلفظ ،على سبيل املثال ،ينظر )108
 .185-13/180، نفسه

 .79النظرية والتطبيق، ص  العريب،علم الداللة  )109
 .263، صالعريبمقدمة للقارئ  ،علم اللغة )110
حبوث يف املادة واملنهج والتطبيق، ،  العريباملعجم  )111

 .325ص
 .331اللغة العربية معناها ومبناها، ص  )112

  
  



 

 2

  
  ثبت املصادر واملراجع

  
  املصحف الشريف*

ق أليب حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة، حتقي ،أدب الكاتب .1
رسالة للطباعة والنشر يل، مؤسسة الوتعليق وفهرسة حممد الدا

  .م1986 -هـ 1406، بريوت، 2ط والتوزيع، 
نباري، حتقيق أيب الفضل أليب بكر حممد بن قاسم األ ،األضداد .2

  .م1960ة املطبوعات والنشر، الكويت، ردائإبراهيم،
، أليب علي إمساعيل القايل، دار الكتب األمايل يف لغة العرب .3

 .م 1978هـ، 398العلمية، بريوت،
يق حممد جلالل الدين بن عبد الرمحن السيوطي، حتق ،بغية الوعاة .4

 .تد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، 
أليب حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة،  ،تأويل مشكل القرآن .5

، 1403طالعلمية، بريوت،شرح السيد أمحد صقر، دار الكتب 
 .م1981 - هـ

بن علي  للخطيب أيب زكريا حيىي ،ذيب إصالح املنطق .6
باوة، منشورات دار اآلفاق اجلديدة، الدين قحتقيق فخر ،التربيزي

 .م1982 -هـ 1403، بريوت، 1ط 
أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد، دار صادر،  ،مجهرة اللغة .7

، 1مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية حبيدر آباد الدكن، ط 
 .هـ1345

، حتقيق عبد الستار فراج، بن أيب ثابت لثابت ،خلق اإلنسان .8
 .م1985مصورة،  2، طكويتمطبعة حكومة ال

 .، دار صادر، بريوت، د تمرئ القيساديوان  .9
 سف جنم، دار صادر،، حتقيق حممد يوديوان أوس بن حجر .10

 .م1979هـ، 1399، بريوت، لبنان، 2ط
 .بن عطية اخلطفي، دار صادر ، بريوت، د ت ديوان جرير .11
، اعتىن بتصحيحه وترتيبه وليم بن ديوان رؤبة بن العجاج .12

، ط  ، منشورات دار اآلفاق اجلديدة، بريوتالورد الربوسي
 .م1980 -هـ1400، 2

 دار صادر، ديوان زهري بن أيب سلْمى ربيعة بن رياح املَزين، .13
 .بريوت، د ت

، دار بريوت للطباعة والنشر، بريوت، بن العبد.ديوان طرفة .14
 .م1982هـ، 1402

دار صادر للطباعة والنشر، ،ديوان عبيد بن األبرص السعدي .15
 .م1964 - هـ1383ريوت للطباعة والنشر، بروت، دار ب

إلمساعيل بن محاد  ،اللغة وصحاح العربيةالصحاح تاج  .16
 دار العلم للماليني،غفور عطّار، اجلوهري، حتقيق أمحد عبد ال

 .م1984 - هـ1404، بريوت، 3ط 
لفايز الداية، ديوان  ،النظرية والتطبيق ،علم الداللة العربية .17

 .اجلزائر، د ت املطبوعات اجلامعية،
النهضة  دارحملمود السعران،،العريب، مقدمة للقارئ اللغةعلم  .18

 .د تالعربية للطباعة والنشر،بريوت،
راهيم إبحتقيق  أمحد،أليب عبد الرمحن اخلليل بن  ،العني .19

دار الرشيد للنشر، وزارة الثقافة السامرائي ومهدي املخزومي،
 .م1980واإلعالم، اجلمهورية العراقية، 

بن فارس، حتقيق رمضان عبد أليب احلسني أمحد فَرق، ال .20
بالقاهرة، ودار الرفاعي بالرياض،    التواب، مكتبة اخلاجني 

 .م1982 -هـ 1402، 1ط 
حتقيق سعيد عبد امللك بن قريب األصمعي، أليب  ،قرالفَ .21

 .م1987صبيح التميمي، دار أسامة، بريوت، 
 ،2ط صاحل الضامن، ثابت، حتقيق حامت لثابت بن أيب ،الفَرق .22

 .م1985مؤسسة الرسالة، بريوت، 
عبد املالك بن حممد  أليب منصور ،اللغة وسر العربية فقه .23

عن دار احلكمة للطباعة  ،قيق سليمان سليم البوابالثعاليب، حت
 .م1984 -هـ1404سنة  ،والنشر بدمشق

الشوميي،  طفىحملمد ابن إسحاق الندمي، حتقيق مص،الفهرست .24
ة للنشر، تونس، واملؤسسة الوطنية للكتاب، الدار التونسي

 .م1985 - هـ1406اجلزائر، 
 ، الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي جملد ،احمليطالقاموس  .25

 .مؤسسة فن الطباعة، مصر، د ت
حلسيين الكفوي، أعده للطبع أليوب بن موسى ا ،الكليات .26

وزارة الثقافة عدنان درويش وحممد املصري، منشورات 
 .م1975، دمشق، القوميواإلرشاد 
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أليب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن  ،لسان العرب .27
 .منظور، دار صادر، بريوت، د ت

ان، دار الثقافة، الدار لتمام حس ،اللغة العربية معناها ومبناها .28
 .، املغرب، د تالبيضاء

علي  أليب السعادات هبة اهللا بن ،تفق لفظه واختلف معناهاما  .29
ري، حترير احلسين املعروف بابن الشج بن عليبن حممد 

،بريوت، 1العلمية،طب الكتدار ، بسجوحتقيق أمحد حسن 
 .م1996 -هـ1417لبنان، 

أليب العميثل  ،)ما اتفق لفظه واختلف معناه(املأثور من اللغة  .30
عبد اهللا بن خليد األعرايب، حتقيق حممد عبد القادر، مكتبة 

 .م1988 - هـ1408، 1النهضة املصرية، القاهرة، ط 
ضياء  أليب الفتح ،املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر .31

ف بابن والدين نصر اهللا بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي املعر
عبد احلميد، املكتبة  األثري املوصلي، حتقيق حممد حميي الدين

 -هـ 1416باعة والنشر، صيدا، بريوت، العصرية للط
 .م1995

قيق حممد يب الفضل النيسابوري امليداين، حتأل،جممع األمثال .32
دمشق، حميي الدين عبد احلميد، منشورات دار النصر، 

 .بريوت، د ت
ى السقا فطحتقيق مص، اللغةاحملكم واحمليط األعظم يف  .33

وحسني نصار، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب، 
 .م 1، 1958مصر، ط 

 
 

 طبعة األمريية،امل أليب احلسن علي بن سيده، ،املخصص .34
 .هـ1321 - هـ1317القاهرة، بوالق،

شرح جلالل الدين السيوطي،  ،املزهر يف علوم اللغة وأنواعها .35
ن، دار اجليل، دار الفكر تعليق حممد أمحد جاد املوىل وآخريو

 . ، بريوت التوزيعو للطباعة والنشر
لتوفيق حممد شاهني، مطبعة ،املشترك اللغوي نظرية وتطبيقا .36

 .م1980 - هـ1400، القاهرة، 1طإلسالمية،الدعوة ا
37. فات اللحن والتثقيف اللغويحىت القرن العاشر  مصن

ور، ،اهلجريمنشورات وزارة الثقافة، سوريةألمحد حممد قد، 
 .م1996

حملمد  ،احلديثللغوية يف ضوء دراسات علم اللغة املعاجم ا .38
، 1ط أمحد أبو الفَرج، دار النهضة العربية، للطباعة والنشر، 

 .م1966
ض الري ،حبوث يف املادة واملنهج والتطبيق ،العريباملعجم  .39

 - هـ1407، 1ط زكي قاسم، دار املعرفة، بريوت، لبنان،
1987. 

، أليب احلسني أمحد بن زكريا بن فارس، معجم مقاييس اللغة .40
حتقيق عبد السالم حممد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر 

 .م1979والتوزيع، 
وعطية  ،وعبد احلليم منتصر ،إلبراهيم أنيس ،وسيطاملعجم ال .41

 .الصواحلي، وحممد خلف اهللا أمحد، دار الفكر، بريوت

  



  
 
 

 

  

  واقع تأليف املعاجم اللسانية الفردية 

رأي يف ثالثة معاجم( يف الوطن العريب(  
 

  )**(محيدي بن يوسف . أ

  

ـ مكتم ،مل تظهر املعاجم العربيـة   ة يف ميـدان  ل
إال يف أواخر السبعينيات من القرن املاضـي،   ،اللسانيات

حماولـة  أول  "تـاريخ صـدور    ،1977وبالتحديد سنة 
حات املتداولة بني بعـض اللسـانيني   استقرائية للمصطل

 ،وكل ما نشر. )1("قام ا حممد رشاد احلمزاوي ،العرب
ـ  ،قبل هذا التاريخ ات ال يعدو أن يكون عبارة عن ملحق

متَّ أو املؤلفة، وهـذا إذا   اصطالحية لبعض الكتب املترمجة
استثناء ما وضعه جممع اللغـة العربيـة بالقـاهرة مـن     

ائم صـدرت يف جمموعـة   ضمن قو ،مصطلحات لسانية
مـن سـنة    ًاملصطلحات العلمية والفنية عرب مراحل، بدءا

لسانية العربيـة  وإذا كانت بداية تأليف املعاجم ال. 1962
قد صدر بلنـدن   نا أن أول معجم لساينّإذا اعترب ،متأخرة

 ،هاللذين تليا نقطة البداية هـذ  ،دين، فإن العق1911سنة 
ذات  ،عاجم اللسانية العربيةيف تأليف امل قد شهدا انتعاشاً
معاجم سياقية، (، فتنوعت املعاجم إثر ذلك الطابع الفردي
) إخل...ومتعددة اللغات، مسارد  ،دية، ثنائيةحاتعريفية، أُ

واجتهت حنو حتقيـق  وتطورت خاصة يف جانبها املنهجي ،
شروط املعجم املتخصص، كما أن املادة االصطالحية قد 

إىل  ،نتباه، فاكتسبت املعـاجم لال الفتتضاعفت بشكل 
على أن ذلـك ال  . الشمولية والتمثيلية : يتفَص ،حد ما

إىل مرحلة النضج، حيث إن  يعين وصول العمل املعجمي

 ،ما وقع أصحاا يف هفوات املعاجم اللسانية الفردية كثرياً
ا تلك اليت تتصل بتعـدد املقـابالت العربيـة    هلعلّ أمه

احدالو للمصطلح األجنيب.  

إبداء بعض املالحظات  ،يف هذا البحث ،سأحاول
على ثالثة مناذج معجمية متخصصة يف اللسـانيات، أول  

املصطلحات اللغوية احلديثـة  " معجم ،هذه النماذج هو
 ،هـو  ،حملمد رشاد احلمزاوي، وثانيها ،"غة العربيةليف ال

لنخبـة مـن   " معجم مصطلحات علم اللغة احلـديث "
معجـم  " ،ما النموذج الثالـث فهـو  أ. اللغويني العرب

وعلى اعتبار . لرمزي منري البعلبكي ،"املصطلحات اللغوية
، أفضـل أن أبـدي   ملعجـم احلمـزاوي   السبق الزماينّ

املالحظات عليه أوالً، ألتدرج بعد ذلـك إىل املعجمـني   
  .ينريخاأل

وقع االختيار على معجم احلمزاوي من منطلق أنه 
، وإىل ل ظهر يف الوطن العريبمكتم يعد أول معجم لساينّ

ـ  جانب ذلك فهو معجم تعريفي ف ، مل يكتف فيـه املؤلِّ
بذكر املتقابالت االصطالحية، بل أردف املصطلح العريب 

أردت  ،وألجل ذلـك .  بالسياقات اللغوية اليت ورد فيها
  .الوقوف عند هذه املبادرة التأسيسية اهلامة

ره على اعتبارات فقد انبىن اختيا ،أما املعجم الثاين

  اجلزائر - مركز البحوث العلمية والتقنية لترقية اللغة العربية )*(
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فريق ، حيث أعده مثرة جهد مجاعييمثِّل تتلخص يف أنه 
عربية خمتلفة،  لون  أقطاراًمن أشهر األساتذة يف اللغة، ميثِّ

ومـن مث  . لون اجتاهات ومدارس لسانية متباينـة كما ميثِّ
 ،يف املصطلحات املثبتة داخل املعجـم  ،يفترض أن يتوفر
  .مثيليةتطابعا الشمولية وال

وخبصوص معجم البعلبكي، فقد تاختياره علـى   م
اعتبار أنه انفرد مبيزات كفلت له تفوقه على غـريه مـن   

اسـتيفاؤه  : كلّه، منها  يف الوطن العريب ،املعاجم اللسانية
ـ    جلميع  ه خصائص املعجـم املتخصـص، وثـراء مادت

مما جيعله من املعـاجم   ،وغري ذلك ،االصطالحية وتنوعها
يف ميدان املصطلح  ،للباحث أن يستغين عنهااليت ال ميكن 

  .العريب اللساينّ

  :معجم املصطلحات اللغوية احلديثة يف اللغة العربية -1

أحرز حممد رشاد احلمزاوي قصب السبق يف تأليف 
، يف شكلها املكتمل يف الـوطن العـريب   ،املعاجم اللسانية

حوليات "وذلك من خالل معجمه الذي نشره ضمن جملة 
يف ما يقرب مـن مـائيت     ،1977لسنة  ،"التونسية اجلامعة
حوايل ألـف   علىمن احلجم املتوسط، اشتملت  ،صفحة
  .من املصطلحات اللسانية ومائتني،

  : مقدمة املعجم -أ

 مساها مـدخالً  استهلّ احلمزاوي عمله هذا مبقدمة،
، وضح فيها اهلدف الذي يرمي إليه، واملتمثل أساسا عاماً
يف ميدان علم  ،من جديد ،لتعريف مبا جداملسامهة يف ا"يف 

، كما عرض فيها املنهجية اليت ")2(اللغة يف القرن العشرين
انبىن عليها العمل، وهي منهجية قائمـة علـى اسـتقراء    

يف  املستعملة فعـالً  ،املصطلحات اللسانية العربية احلديثة
  .مؤلفات اللسانيني العرب املعاصرين

من الكتب واملعـاجم  وقع اختيار املؤلف على عدد 
. واملقاالت، أرفقها بالرمز الذي يشري إليهـا يف املعجـم  

  : وفيما يلي قائمة املراجع املستقراة

.  ،1960 القاهرة، اللغة، يف البحث مناهج : حسان متام .1
  .تح

يف القرآن معاين املاضي واملضارع : حامد عبد القادر  .2
ع  و1958، 10ع " جملة جممع اللغة العربيـة "الكرمي، 

 .حق  ،1961، 13

 .يس ،1959األحرفية، بريوت، : يوسف السودا .3

 ،1961األصوات اللغوية، القـاهرة،  : إبراهيم أنيس  .4
 .بن

املصطلحات العلمية جمموعة : جممع اللغة العربية بالقاهرة .5
 .مج ،)9،10، 8، 7، 6، 4، 3(والفنية، األجزاء 

رأي ومنهج، جملـة  : اللغة واتمع: حممود السعران .6
 .1مس ،1985لية اآلداب والتربية، بنغاري، ك

 .2مس ،1962اإلسكندرية،  علم اللغة، : حممود السعران .7

، 2رأي ومنـهج، ط : اللغة واتمع : حممود السعران  .8
 .3مس  ،1963اإلسكندرية، 

صاحل : دروس يف علم أصوات العربية، تر: جان كانتينو .9
 .صق ،1966القرمادي، تونس، 

القسـم اخلـاص   (لغـة العـام   علم ال: كمال بشر  .10
 .كب ،1971، القاهرة، )باألصوات

 .طب ،1973تونس،  ،العريب التصريف : ب البكوشيالط .11

فريجع إىل كوـا   ،أما سبب اختياره هلذه املؤلفات
ال  ،دارس الغربيـة املمتثل مدارس خمتلفة باعتبار تأثرها ب"

ليزية والفرنسية واألمريكيـة، وتعكـس آراء   سيما اإلجن
وباملقابـل  . )")3ا من العرب يف املغرب واملشرقأصحا
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ت رض احلمزاوي عن اسـتقراء بعـض املؤلَّفـا   عأفقد 
الـيت رأى أـا مل    ،والترمجات اللسانية العربية املعاصرة

: تساهم مسامهة نظرية جديدة يف تطوير اللسانيات، منها
، "اللغـة " (Vendreyes)ف فنـدريس  الترمجة العربية ملؤلَّ

  .وغريها ،فات أنيس فرحيةوبعض مؤلَّ

قسام عمله، الذي أ ف يف املقدمة أيضاًوعرض املؤلِّ
 ترتيباً مرتباً ،العريبحيوي املصطلح " ومعجماً يضم مدخالً

يف غالـب   ،حسب اإلمكان، يقابلـه  ،ياًخيوتار ألفبائياً
، ويلي املصـطلح  والفرنسي ليزياملصطلح اإلجن ،األحيان

 ولقد أشار. )4("لذي استقي منهفه ومصدره ايالعريب تعر
إىل جانــب  ،املؤلــف إىل أن عملــه يتضــمن أيضــا

ـ معجما آخر حي ،)الفرنسي/اإلجنليزي/العريب(املعجم وي ت
ة يت األعجمية ومقابالا العربية، ودراسة حتليلاملصطلحا

نقدية للمصطلحات املستقراة، وحماولة لوضـع معجـم   
ة، غري أنه خص من املصطلحات املستعمل انطالقاً خمتار،
التونسـية   ،1977 ،الذي نشره يف جملة حوليات ،فهمؤلِّ

فقط، يف حـني   األعجميالعريب بنشر املدخل واملعجم 
الدراسة التحليلية النقدية واملعجم  ،أرجأ املعجم األعجمي

  .)5( إىل مرحلة الحقة ،املختار

 ،الذي قدم به احلمزاوي ملعجمـه  ،يبدو أن املدخل
 من األمهية، ويتجلى ذلك يف كونه حييـل  على قدر كبري

القارئ إىل ما هو موجود ضمن املعجم، كما أنَّ ذكـر  
نظرة، ولو كانت عامة،  علاملراجع من شأنه أن مينح املطّ

  .عن نوعية املصطلحات اليت أدرجها ضمن املعجم

فـات  أن املؤلَّ ،من خالل عناوين املراجـع  ،هرظي
اللسانية، وإن كان حـظ  املستقراة حتيط مبعظم امليادين 
ولقد انعكس ذلـك  . )6( كتب الصوتيات أوفر من غريه

طردا على املصطلحات، حيث فاق عدد املصـطلحات  

أي أن أكثر من نصف (مصطلح  )600(الصوتية ستمائة 
  ).املصطلحات تنتمي إىل ميدان الصوتيات

الـذي طبـع هـذه     ،اللساينّوفيما يتصل بالتيار 
فما ورد . بِنيويالاللساينّ ثل التيار املراجع، فإن معظمها مي

قذفت الذي  يف املعجم ال يشتمل على الرصيد املصطلحي
إىل ساحة التداول،  التحويلي يلتوليدبه مدرسة النحو ا

. سم هذه املدرسة غري وارد ضمن املصـطلحات ابل إن 
ملصطلحات مدرسـة النحـو   ،الغياب املطلق قد يعودو

التوليدي كون أغلب املراجع املعتمدة يعود إىل، التحويلي 
تأليفها إىل اية مخسينيات القرن املاضي وستينياته، وهي 

 ملفـاهيم هـذه    الفترة اليت مل يكتب فيها الذيوع بعـد
  .)7(املدرسة

  : منت املعجم  - ب

يتكون املعجم من مواد لسانية تتضـمن العناصـر   
  : اآلتية

ابلـه  ومقالعـريب  ويتكون من املصطلح :  املدخل
و الفرنسيويالحظ هنـا أن املصـطلحات   . اإلجنليزي
تِّالعربية رت على أساس اجلـذر، وهـذا مـا جيعـل     ب

واحد املصطلحات جمتمعة ضمن حقل مفهومي.  

دونة باللغـة  ، موهي تعريفات سياقية:  التعريفات
ومقتبسة من املصادر اليت استقراها، ولذلك فهي  ،العربية

 يوجد مـن التعريفـات مـا   ، فحيث الطولُختتلف من 
رقـم  " (النربة"يتجاوزحدود الصفحة ، كما يف مصطلح 

تعريفهـا  وتوجد كذلك مصطلحات ال يتعدى  ،)1063
 ،"صوت مكسـور "كما يف مصطلح  ،حدود الكلمتني

رقم املصطلح " (غري مضموم"ضعت أمامه عبارة الذي و
مـن حيـث الدقـة     ،وختتلف التعريفات أيضاً). 598
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، مضـبوطاً  حتديـداً ا ما حيدد املصطلح منهفوالوضوح، 
ة من جمموعـة املصـطلحات   ذكأغلب التعريفات املأخو

 ،اليت وضعها جممع اللغة العربية بالقاهرة ،العلمية والفنية
شري من بعيد إىل املصطلح العريبومنها ما ي .  وميكـن رد

الف إىل كون التعريفـات سـياقية، فهـي    ذلك االخت
 ،أن تتبـاين  تلفة، ومن مث فطبيعيمستمدة من مراجع خم

مـن   ،وقربـاً  ، أو بعداًَوغموضاً ، وضوحاًوقصراً طوالً
ـ  . ل عليه املصطلحاملفهوم الذي يد ف ولقـد أدرك املؤلِّ

وما له من تأثري على  ،التباين املوجود بني هذه التعريفات
 ،تناسق املعجم، ولكنه أقر بأن ما يهم يف املصـطلحات 

 ؛بل ترمجتـها  –وهو مفيد  –ذاته  تعريفها يف حد ليس
  .)8("كامالً ألن معرِّفها يصيب وخيطئ يف تعريفها تعريفاً

تتصل بترتيب املـداخل،   ،هنالك مالحظة أخرى
 بناًء ،ألفبائياً حيث إن احلمزاوي رتب املصطلحات ترتيباً

االتفـاق يف  "فمصـطلح   ة اللغويـة؛ على جذر املفرد
الواو، باعتبار أصل ، موجود ضمن حرف مثالً" املفردات

موجود ضمن حرف  ،"انسجام"، ومصطلح )وفق(الفعل 
ويبدو أن املؤلف أحسن االختيـار، ألن هـذا   . السني

املعجم موجه إىل املتخصصني يف علوم اللسـان، فـال   
 وفضالً. يفترض أن جيد املطلع عناًء يف معرفة جذر املفردة

 أن هذا الترتيب من –ولعل ذلك هو األهم  –عن ذلك 
اللسـاينّ  شأنه أن يلُم مشل العائلة االشتقاقية للمصطلح 

ن أراد البحث عـن مصـطلحات  ي، والعريبمكفي ل : 
صوت، أو مصوت، أو تصويت، أن يتجه إىل البحـث  

  .عن حتديداا يف حرف الصاد

وفيما يتصل باملقابالت األجنبية،فإن احلمـزاوي مل  
خل يذكر املقابل رد يف وضعها، فهو يف كثري من املدايطّ

 دون الفرنسيكمصطلح احلرف الذي قابلـه  االجنليزي ،

كما يـذكر  . فقط، وغري ذلك كثري )Consonne(بـ 
كما  الفرنسي،دون  ،االجنليزييف حاالت أخرى املقابل 

. (constructive features)يف مصطلح اخلصائص التكوينية 
كما يف  منفرداً دون مقابل، ،العريبوقد يعرض املصطلح 

. ال غريالعريب الذي أرفقه بالتعريف  ،"التمتمة"مصطلح 
يف املقدمـة،   وإذا كان املؤلِّف قد أعلن عن هذا مسبقاً

تأنه حي" ،بشأن املعجم ،حيث أقر  وي املصطلح العـريب
يف  ،حسب اإلمكان، يقابلـه  وتارخيياً ألفبائياً مرتبا ترتيباً

فإن  .)9("،والفرنسي جنليزياإلاملصطلح  ،غالب األحيان
هذا االعتراف املسبق ال يربر هذا النقص، خاصة إذا كان 
احلمزاوي قد أقر بأنَّ املُهم من هذه املصـطلحات هـو   

وبديهي أنَّ . )10(ذلكإىل ترمجتها، كما سبقت اإلشارة 
إذا انعدم فيهـا   ،أن تتحقق اترمجة املصطلح ال ميكن هل

كان احلمزاوي بصدد إجناز معجم وإذا . املصطلح األجنيب
أعجمي/ فإن انعدام املصطلحات األجنبية من شأنه عريب ،

  .)11(ع أن يعرقل هذا املشرو

فلم تكن على نفس القـدر مـن    ،أما التعريفات
االستيفاء، حيث وجد من التعريفات السياقية اليت أوردها 

" بنية"فمصطلح  ؛إىل مفهوم املصطلح ،من بعيد ،ما يشري
اعتمدت عليـه أغلـب   الذي يعبِّر عن مفهوم أساسي ،

يف النصف األول  ،األوربية واألمريكية ،املدارس اللسانية
: من القرن املاضي، وضع احلمزاوي أمامه التعريف اآليت 

"توجد لغات معيعـن   ،ظاهراً اختالفاً ،هانيتة ختتلف بن
ـ . )12("النموذج العام لبنية اللغات اهلندوأوربيـة  ذا وه

بقدر ما يركّز علـى   ،التعريف ال حييل إىل مفهوم البنية
 ،ومـن ذلـك أيضـاً   . االختالف املوجود بني اللغات

الذي اكتفى فيه املؤلِّف بـالتعريف   ،"خيشوم"مصطلح 
بل  .)13( وأما لفظ خيشوم ففي معناه اختالف: "اآليت 
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 ،إنَّ األمر قد وصل باملؤلِّف إىل إيراد مصطلحات عربية
عريف، كما هو احلال بالنسبة إىل مصطلح األلسنية دون ت

  .فقط ) La dialectologie(: الذي قابله بــ 

أن يـدخل احلمـزاوي    ،ولقد كان من املنتظـر 
، )1987أي سنة (يف طبعته الثانية  ،تعديالت على املعجم

وخاصة من حيث إثراؤه مبا جد من مصطلحات لسانية 
ذلك يكون قد أسقط عشـر  حديثة، إال أنه مل يفعل، وب

سنوات كاملة من تاريخ اللسانيات، ولعل ذلك هو الذي 
 عمـالً "دفع أحد الباحثني إىل اعتبار معجم احلمـزاوي  

  .)14("دخل يف ذمة التاريخ

واحلقيقة أنه مهما شاب هذا املعجم من نقـائص،  
الغرض منها تعريف القارئ بعلم  ،مفيدةً فإنه يبقى مبادرةً

وحىت وإنْ كان املعجم  .خالل املصطلحاتمن  ،اللسان
يفتقر إىل التحليل ودقّة االختيار، فإنّ أمهيته تتركَّـز يف  
االستقراء واجلمع والتوثيق، فيكون بذلك قد قدم مـادة  

كن االستفادة منها يف حصر مداخل مي ،اصطالحية جاهزة
  .املنظومة االصطالحية املختارة بغرض التوحيد

  :اللغة احلديث  معجم مصطلحات علم -2
هو مؤلَّـف   ،معجم مصطلحات علم اللغة احلديث

، وضعه خنبة من )عريب/ يزيوإجنل ليزيجنإ/ عريب( لساينّ
من أقطار عربية خمتلفة، منهم من ساهم  ،اللغويني العرب

يف اإلعداد، ومنهم من ساهم يف املراجعة، ومنهم مـن  
مل هـذا  وقد اشت ،)15(اشترك يف اإلعداد واملراجعة معاً

  .املؤلَّف على مقدمة ومنت
  : مقدِّمة املعجم  -أ

جاءت املقدمة يف مثاين صفحات، تعـرض فيهـا   
املؤلِّفون إىل األهداف املراد حتقيقها من املعجم، واملتمثِّلة 

املسامهة يف توحيد مصطلحات علـم اللغـة   "يف  أساساً

، ومساعدة القارئ على مستوى الوطن العريب ،احلديث
ب باللغة اإل العريبكتجنليزية يف حقل علوم يف متابعة ما ي

كما تعرضوا فيها إىل خمتلف مراحـل  . )16("اللغة احلديثة
مـن   فيها إىل جمموعـة اإلعداد واملراجعة اليت خضعت 

وإىل جانب ذلك، ضمت املقدمـة ذكـرا   . التعديالت
للمراجع املعتمدة يف استقراء املصطلحات، وهي مراجع 

ة، وجمموعـة مـن   اإلجنليزيأربعة معاجم باللغة تتمثَّل يف 
ضـمن املقدِّمـة    ،وتوجد. )17(املسارد واملعاجم العربية

يف  ،إشارة إىل املنهجية اليت اتبعتها جلنة التـأليف  ،أيضا
االقتصار على "وضع املقابالت االصطالحية، ومن ذلك 

مقابلة واحدة لكـل معـىن مـن معـاين املصـطلح      
مكـن ذلـك، وإعطـاء األولويـة     ما أ )18(،اإلجنليزي

 ،...للمصطلحات العربية املعروفة، قـدميها وحـديثها  
دقيق  يف غياب مقابِل عريب ،اإلجنليزيوتعريب املصطلح 

  .)19("لذلك املصطلح زومناسب له، مع شرح موج

إذ إنها على صـلة   أحسن املؤلِّفون صياغة املقدِّمة،
ل إجنـازه،  فلقد احتوت على عرض ملراح وثيقة باملعجم؛

يف اسـتقراء مصـطلحاته،    ،وعلى املراجع املعتمد عليها
يف وضع املقابالت العربية للمصطلحات  ،واملنهجية املتبعة

الـواردة داخـل    ،ة، وكذلك التعريف بالرموزاإلجنليزي
  .املعجم، وذلك أهم ما ميكن أن يرِد يف املقدِّمة

خاصـة   يالحظ أنّ عدد املراجع املستقراة حمدود،
، ال سيما )راجع فقطمأربعة (ة اإلجنليزيفيما يتصل باللغة 

جامعـات أمريكيـة   يف وأنّ أغلب املؤلِّفني متخرِّجون 
وبريطانية، غري أن ما يشفع هلذه القلّة هو كوا معـاجم  
يف جملتها، وهذا يعين أا تتميز بطابع الشمول والتنوع 

عـن   و ما قد يغينة، وهاإلجنليزييف املصطلحات اللسانية 
  .اللجوء إىل املؤلَّفات األخرى
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فون على مـادة اصـطالحية   اعتمد املؤلِّ ،وباملقابل
على أحدث ما صدر وقتئذ  ليزية، مبنية أساساًجنإلسانية 

، وهذا من شأنه أن )20(من مؤلَّفات يف ميدان اللسانيات
  .من حيث حداثته ،العريبينعكس على املصطلح 

عربية، فقد تنوعت بني مسارد وخبصوص املراجع ال
ومعاجم لغوية عامـة، إالّ أنَّ املـؤلِّفني مل يأخـذوا يف    

مهمـة  احلسبان ما صدر من حماوالت تأليفية أو معجمية 
م االسـتفادة منـها  يف املغرب العريب21(، كان بإمكا( ،
بـأيِّ   ،مبا أُلِّف يف املشرق، وهذا ال ميثِّـل  واكتفوا فقط

  .يف الوطن العريب تعمل فعالًما هو مس ،حال

  :منت املعجم  - ب

 ليـزي إجن/  عـريب (فهو ذو مدخلني  ،أما املعجم
، سهلٌ من ناحية االستعمال، إذ يـوفِّر  )عريب/ ليزيوإجن

للقارئ إمكانية البحث عن املصـطلح ومـا يقابلـه يف    
ىل التعريف، فهو إة،ولكنه يفتقر اإلجنليزياللغتني، العربية و

وقـد يفسـر   . )22(من املتقابالت االصطالحية جمموعة
 السبب يف غياب التعريف، عند النظر إىل األهداف املراد
حتقيقها من هذا العمل، وباألخصِّ إىل اهلدف األول الذي 

املسامهة يف توحيد مصطلحات علـم اللغـة   "ينص على 
23("احلديث على مستوى الوطن العريب(.  

ـ    ني وسـبعمائة احتوى املعجم على حـوايل ألف
وهو عـدد   ،)24(اللغتنيترتيباً ألفبائياً بمرتب  ،مصطلح

املُوازاة مع حجم بكبري باملقارنة مع ما سبق من مسارد، و
هذا العدد، فقد غلب على املعجم طابع الشمول، فهـو  
يضم مصطلحات تتوزع بني ميادين اللسانيات املختلفة، 

، وعلم املعاجم، كالصوتيات، والفونولوجيا، وعلم الداللة
وعلم اللغة النفسي، واللسانيات وعلم اللغة االجتماعي ،

، وحىت بعض امليادين األدبية الـيت هلـا صـلة    السريرِية
بااللسانيات، كاألسلوبية والسيميائية، وفضال عن ذلـك  

متثِّل أغلب املـدارس اللسـانية   ) أي املصطلحات(فهي 
يشـملْ ولـو   وإذا كان معجم احلمـزاوي مل  . العاملية

من مصـطلحات املدرسـة التوليديـة     واحداً مصطلحاً
التحويلية، فإنَّ هذا املعجم قد أُثري مبصطلحات هـذه  

أمساء بعض  ل، بل إنه امتد يف الزمان ليشم)25(املدرسة
مدرسـة احلـاالت   : "املدارس اللسانية احلديثة، مثـل  

، وهذا دليل على حداثـة  "Case grammar" (26)"النحوية
  .العاملياللساينّ ملصطلحات ومسايرا للدرس ا

أما من حيث طرق الوضع، فقد بالغ املؤلِّفـون يف  
اللجوء إىل التعريب فمن خالل استقراء ثالمثائة وأحـد  

وهو عدد املصطلحات الواردة ضـمن   – عشر مصطلحاً
 أحصيت منها تسـعة وعشـرين    –قائمة حرف األلف 

ني بلـغ عـدد املركّبـات    مفرداً، يف ح معرباً مصطلحاً
اثـين   –مثل أحادي املورفيم  –املصطلحية الثنائية املؤشبة 

 ، يضاف إىل ذلك مركّـب مصـطلحي  عشر مصطلحاً
ومعىن ذلك أن . األلوفون األكوسيت: هو  ،دخيل واحد

قياساً إىل مـا   ،نسبة املصطلحات اليت وضعت بالتعريب
الثة عشر تقدر حبوايل ث ،هو موجود حتت حرف األلف

 مقـدار  –يف رأيي  –، وهي نسبة تتجاوز )%13(باملئة 
ولعل خطر االعتماد علـى  . االستفادة من هذه الطريقة

التعريب يظهر حني تعرض بعض املصـطلحات املعربـة   
 جنليـزي اإلخالية من الشـرح، كمـا يف املصـطلح    

)Acrophony(   بــر ــطلح املع ــل باملص ــذي قوب ال
كما أن اعتماد . إشارة إىل معناهدون  ، )27(كروفونياألا

بالبنية الصرفية  ،يف بعض األحيان، هذه الوسيلة قد أخلَّ
للمقابل االصطالحي بل إن بعض املصـطلحات  العريب ،
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لتلفظ ا، ، يتعذر معه ااملعربة قد بلغت من الطول مبلغاً
 )28( الربوباروكسـيتون " اومن أمثلة ذلـك مصـطلح  

  .)29("والسريكومفلكس

كان هذا العمل مل يسلم من بعض املزالق، فإنه  وإذا
باملقابل ال خيلو من فائدة، ال سيما أنه حماولة طموحة يف 

، وخاصـة اجلديـدة   تباملصطلحااللساينّ إثراء املعجم 
 خالصة عمل اصـطالحي موحِّـد   منها، كما أنه يعد

الجتهادات لسانيني أكفاَء يف الوطن العريب.  

  :لغوية معجم املصطلحات ال -3

 نشر رمزي منري البعلبكي معجمـاً  ،1990يف سنة 
ق على قدر كبري من األمهية، حق ،)عريب/ ليزيإجن(لسانيا 

فيه مجيع الشروط، فاحتوى علـى مقدمـة وضـحت    
    بعة يف التـأليف، وعلـى معجـم تعريفـياملنهجية املت 

للمصطلحات جاء يف أكثر من مخسمائة صفحة، أُحلقت 
املسارد رتِّبت فيها املصطلحات العربيـة   به جمموعة من

الواردة يف املعجم، وعدٌد من الفهارس اخلاصة باملصـادر  
  .واملراجع

  : مقدمة املعجم  -أ

تناول املؤلِّف يف املقدِّمة بعض القضـايا املتعلِّقـة   
باملصطلحات، من حيث وضعها وحدودها وتصـنيفها  

ذلك علـى  ق يطبتوشرحها، وبين موقفه منها، وحاول 
وإىل جانب ذلك، قـدم بعـض التوضـيحات    . املعجم

اخلاصة بالرموز واإلحاالت، وأكَّد علـى ضـرورا يف   
الوقوف عند  ّموفيما يلي سيت. ام األمثل للمعجماالستخد

  .يت أوردها املؤلِّف يف املقدِّمةأهمِّ النقاط ال

ة الفوضى االصـطالحية تعرض البعلبكي إىل قضي، 
، يف الـوطن العـريب  اللساينّ ميدان املصطلح السائدة يف 

وليدة عدمِ التمييز بني املصطلحات،  ،حسب رأيه ،وهي
 قد يستخدم ألكثر من مصطلح أجنيبالعريب فاملصطلح "

يف غري حال الترادف، حىت املصـطلحات الـيت    ،واحٍد
وعـد البعلبكـي   . )30("أقرها امع مل تسلم من هـذا 

قاموس اللسانيات للمسدِّي املؤلَّف الوحيد الذي سـلم  "
واحلقيقة أن هذا احلكم علـى  . )31("من هذا االضطراب

قدر كبري من الصواب، فمن خالل اطّالعنا على معظـم  
تـبني أنَّ هـذه    ،اليت سبقت معجمه ،املعاجم اللسانية

  .الظاهرة كانت السِّمة الغالبة يف كثري منها

وإذا كان املؤلِّف قد استثىن حالـة املصـطلحات   
املترادفة اليت تستلزم وضع مقابل واحد هلا، وذلك تفاديا 

املعرقلــة لعمليــة التوحيــد  ،للتخمــة االصــطالحية
االصطالحي جبواز وضع مقابل عـريب فإنه باملقابل أقر ، 

شريطة أن ينتمي كـلُّ  واحد ألكثر من مصطلح أجنيب ،
إ مصطلح أجنيب فمصـطلح  "خمتلـف،   ىل جمال علمـي

 ،)Overlapping ( و ) Interference(التداخل مثال يقابـل  
لكن هذين من فرعني خمتلفني، فاألول من علـم اللغـة   

وميكن اعتبار . )32("والثاين من علم األصوات ،التطبيقي
رغم انتمائه  ،، يؤكِّد اصطالحية اللفظهذا األمر مشروعاً

ر بوجود جسور ، وهذا ما يفسّميأكثر من جمال علإىل 
كمـا سـبقت اإلشـارة إىل     ،بني ااالت اصطالحية

يف  ،وإذا استدعى األمر ذلك، فإنـه يفضـل   .)33(ذلك
وضع رمز يدلُّ على اـال الـذي    ،املعاجم املتخصِّصة
  .ينتمي إليه املصطلح

من مهمة إىل قضية  ،يف املقدمة أيضا ،أشار البعلبكي
املتخصِّص، تلك اليت تتصـل باالتِّسـاق    قضايا املعجم

ه  ،وضمن هذه الدائرة .)34( بني املصطلحات الداخلينب
التوازي بني املصطلحات العربية "إىل حرصه على حتقيق 
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بإزاء سـجع   (consonance)املتقابلة، فسجع الصوامت 
بإزاء  (constrate)، والطبقة العليا (assonance)الصوائت 

وهذا يؤكِّد أنَّ املؤلِّف . )35("(substrate) الطبقة السفلى
الذي ترتبط وفقـه   على وعي مبا يتطلَّبه النظام املفهومي
  .املصطلحات داخل املعجم املتخصص

ويف ما خيص تبويب املصطلحات، فلقـد صـنف   
إىل أربعة  ،الواردة يف املعجم ،املؤلِّف املصطلحات اللسانية

ولقد حصرنا الفـروع  " :يقول البعلبكي . )36( عشر فرعا
 ، (general linguistics)علم اللغـة العـام  : اللغوية مبا يلي

 وعلم اللغة التطبيقي(applied linguistics)، األصوات وعلم 
(phonetics)، النحـو  وعلم (grammar)،   وعلـم اللغـة
االجتماعي (sociolinguistics)   وعلـم اللغـة النفسـي ، 

(psycholinguisitics)للغـة  ، وعلم ا ـريريالس*(clinical 
linguistics) ــة ــة (graphics)، واخلطاط ــم الدالل ، وعل
(semantics)ماي، وعلــم الســ (semiotics) واألســلوبية ،
(stylistics) والشعرية وعلم العروض ،(poetics)  وعلـم ،

ـ  (physiology)وظائف األعضـاء   آخـر   اً، وأضـفنا باب
ال يقتصـر  الـيت   (common terms)للمصطلحات العامة 

استخدامها على علم اللغة، أو اليت ليست من صلب علـم  
اللغة احلديث، كاملصـطلحات املتعلِّقـة بنشـأة اللغـة     

  .)37("والنظريات املتعلِّقة بتلك النشأة

أنَّ املصطلحات  ،من خالل هذا التصنيف ،ويظهر
، بل وامتدت إىل قد توزعت على معظم فروع اللسانيات

تشترك يف مصطلحاا مع اللسـانيات،   بعض العلوم اليت
كما هو احلال بالنسـبة إىل علـم وظـائف األعضـاء     

(physiology)وهذا يدل على اتِّساع دائرة اللسانيات ،، 
 ؛ر بالرجوع إىل موضـوع العلـم ذاتـه   قد يفس اتساعاً

 يشكِّل موضـوعاً  ،فاللسان من حيث هو ظاهرة إنسانية

ناولناه من زاوية مرضية، للدراسة من عدة جوانب، فإذا ت
، وإذا درسناه السريريةوجدنا أنفسنا يف ميدان اللسانيات 

انتهت بنا الدراسة إىل جمال علم اللغة  ،يف عالقته باتمع
كان األمـر  وملا . ، وهكذا مع العلوم األخرىماعياالجت

أن يرافق هذه الدراسات ظهور  كذلك، فإنه من الطبيعي
جمال ثالث، وتستمد مساا الداللية مصطلحات تنتمي إىل 

  .من كال االني

 ، فقد عدها املؤلِّف جزءاً)38(وخبصوص اإلحاالت
من فائدة يف ضبط التـوازي  "من املعجم، ملا هلا  أساسياً

على ما  بني املصطلحات، ويف إظهار موضع املادة قياساً
 تفرعت منه أو ما ترادفه، أو تضاده، أو تتعلَّق به علـى 

، وهذا من شأنه أن يكشف نظام العالقات )39("وجه ما
املفهومية بني املصطلحات املوجودة يف املعجم، وحيقِّـق  

40(كذلك مبدأ التماسك املفهومي(.  

  :منت املعجم  -ب

ا يقرب مـن مثانيـة آالف   احتوى املعجم على م
مصطلح، وهو عدد ضخم يفوق بكـثري مـا   ومخسمائة 

الثريـة،  املادة االصطالحية و. قوهسب نمجعه املؤلِّفون الذي
إمنا تنبئ عن استقراء واسع  ،اليت أودعها البعلبكي معجمه

للمصطلحات اللسانية، وذلك ما تؤكِّده كثرة املراجـع  
  .)41( اليت اعتمدها

وخبصوص املداخل االصطالحية، فقد أورد املؤلِّف 
 اللساينّوأتبعه برمز يشري إىل الفرع  ،جنليزياإلاملصطلح 

الذي اختاره، العريب الذي ينتمي إليه، مثَّ قابله باملصطلح 
من املرادفات العربيـة الـيت ثبـت     وأدرج أسفله عدداً

استعماهلا يف املعاجم واملؤلفَّات اللسانية العربية، وهـذا  
اإلجراء له فائدة تتجلى يف حصر ما هو مسـتعمل مـن   

 .علم اللغة السرِيري: هو  -اآلن –طلح الشائع لكن املص" العيادي اللغة علم" البعلبكي كالم يف ورد* 



9  
 
 

 

مصطلحات لسانية يف الوطن العريبه يسمح ، فضال عن أن
للمطَّلع على املعجم مبقارنة املترادفات العربية املسـتعملة  
فيما بينها من جهة، ومع املصطلح الذي اختاره من جهة 

ولقد أُرفق كل مصطلح بشرحٍ موجز، ولكنـه  . أخرى
بسماته الداللية األساسية، كما  ،يف غالب األحيان ،حييط

  .فةدعِّم ذلك باألمثلة والشواهد من لغات خمتل

ة املترادفة، فلقد اإلجنليزيوفيما يتعلق باملصطلحات 
شرح املؤلِّف املصطلح الذي شاعت تسميته، أما مرادفاته 

ـ ) م: را(فاكتفى بوضع رمز  ىل املصـطلح  إ لالذي حيي
التماسـك   ، وحتقيق ملبدإللتكرار الشائع، ويف ذلك تفاٍد

فاًاملشار إليه سل ،املفهومي.  

وهو ناتج عـن   –املعجم  وما لفت انتباهي يف هذا
وجـود   –تصنيف املصـطلحات حبسـب الفـروع    

يـدلُّ ترقيمهـا علـى     ،)42(ليزية مرقَّمةجنإمصطلحات 
الذي تنتمي إليه، لكن اللساينّ اختالف معناها تبعاً للفرع 

ما يدرج مصـطلحني   الغريب يف األمر، أنَّ املؤلِّف كثرياً
نفسه، كمـا هـو    اللساينّضمن الفرع  ،خمتلفَي الترقيم

حيث وضع املؤلِّف  ،)accent(احلال بالنسبة إىل املصطلح 
الـذي يشـري إىل انتمـاء    ، (phon)رمز   accent(1)أمام

املصطلح إىل الصوتيات، وقابله مبصطلح النـرب، ولكنـه   
، وقابلـه  (phon)الرمـز   accent (2)وضع أيضا أمـام  

إىل لغة إشارة : "الذي شرحه كما يلي  ،"كنةلُ"مبصطلح 
يف لفظها وتنغيمها، سـواء   ،ختتلف عن اللغة النموذجية

ا أجنيب أصدرت عن متكلِّم ،ا لغة أم أم عن متكلِّم ،
أمـا  . )43("من منطقة خارج منطقة اللغـة النموذجيـة  

الـدال علـى    ،(graph) فأتبعه برمز accent(3)مصطلح 
العريب  انتماء املصطلح إىل فرع اخلطاطة، وقابله باملصطلح

  . )44(عالمة مميِّزة

 accentأنّ املصـطلح   )45( يالحظ يف املثال السابق
استعمل مبعنيني يف جمال واحد هو الصـوتيات، وذلـك   
مناٍف للطبيعة االصطالحية للفظ الذي يشترط فيـه أن  

يف اـال املتخصـص الواحـد،    يدلَّ على معىن واحد 
ـ : هذه احلالة أحـد التـأويلني   حتتمل و لغـى  إما أن ت

، فيعامل معاملـة اللفظـة   )accent(اصطالحية اللفظ 
الذي تـرد   اليت يتغير معناها بتغير السياق اللغوي ،العامة

  accent(2)فيه، وإما أن يكون املؤلِّف قد صنف املصطلح 
ى االعتبارين اآلتيني، حيسـن  وبناًء عل. يف جمال غري جماله

  : التأويل الثاين  ترجيح
قد وقع اإلمجـاع علـى    )accent(إن لفظة  .1

اصطالحيتها، بـدليل أنهـا وردت يف كـلِّ    
املعاجم اللسانية الفردية الـيت سـبقت هـذا    

  .املعجم
 ،accent(2)إنَّ نظرة متفحِّصـة إىل تعريـف    .2

توحي بأنَّ معىن املصطلح هو أقرب إىل علـم  
منه إىل الصوتيات ،اللغة االجتماعي. 

إىل جمـاالت   ،املصـطلحات  واحلقيقة أن تصنيف
أمر ال خيلو من مزالق، إذ لـيس هنالـك    ،علمية خمتلفة

معايري ثابتة يستند إليها، وكل ما كان من تصنيف فهـو  
أساساً  يف معظم األحوال، مبنياً ، يكون تقريباًيعد اجتهاداً

يف ذلك امليدان ،على ثقافة املُعجمي.  

  : املسارد االصطالحية  -ج

لبكي مبعجمـه جمموعـة مـن املسـارد     أحلق البع
احتوى . ، بلغ عددها ستة عشر مسرداً)46(االصطالحية
الـيت  (على املقابالت العربيـة األساسـية    املسرد األول
، وذلك تسهيال ملن أراد البحث عن تعريف )وضعها هو

أو إجياد مقابله املصطلح العريب ،وأما املسـرد  االجنليزي ،
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لسانية وردت يف املصـادر   الثاين، فقد ضم مصطلحات
 ،العربية، وهي املصطلحات نفسها اليت أثبتها يف املعجـم 

الذي اختـاره، ويف هـذا    األساسيالعريب أسفل املقابل 
اللساينّ  تيسري ملن أراد أن يطلع على الوضع االصطالحي

السائد يف الوطن العريب.  

أما املسارد األربعة عشر األخرى، فقد رتِّبت فيهـا  
اخـتص  . ألفبائياًترتيباً صطلحات العربية اليت وضعها امل

كل مسرد بفرع من فروع اللسانيات اليت صنف املؤلِّف 
من خالل حجـم   ،ويالحظ. املادة االصطالحية وفقها

املصطلحات الواردة يف املسارد، أنَّ مصـطلحات علـم   
مـن مجلـة    كـبرياً  قد شغلت حيِّزاً (grammar) النحو

ة يف املعجم، وقد يرجع هذا إىل اتساع املصطلحات املُثبت
هلذا الفرع، فهو يشمل مصطلحات علـم   اال الداليلّ

الصرف، كتلك اليت تتعلَّق بالبنية الصرفية للكلمة، وكذا 
ىن اجلمـل  مصطلحات علم التراكيب، وما يتصـل بـبِ  

غري أن اتساع دائرة . ووظائف الوحدات اللغوية داخلها
يف الفروع  جود فقر اصطالحيأبدا و هذا الفرع ال يعين

اليت أوردها  السريرِي،األخرى، فمصطلحات علم اللغة 
جتاوز مائة ومخسـني، يف حـني أن بعـض     ،يف املعجم

املعاجم مل تذكر حىت اسم هذا العلـم ضـمن قائمـة    
  .مصطلحاا

  :مراجع املعجم  -د

ه بإيراده قائمة ثريةً من املراجع، لختم البعلبكي عم
د املراجع األجنبية مائتني وعشرين مرجعاً، حيث بلغ عد

يف ثالث لغات  ،تنوعت بني كتب ومعاجم وموسوعات
، ولقد صـنفها املؤلِّـف   )ة والفرنسية واألملانيةاإلجنليزي(

اعتماده علـى مراجـع   وحبسب فروع اللسانيات،  أيضاً
يظهر سعيه إىل البحـث عـن    ،يف كل فرع ،متخصصة

 ،عن ذلـك  وفضالً .ط للمصطلحاملفهوم الدقيق واملضبو
من هذه املراجع اتسم بطابع احلداثة، ويف  كبرياً فإن عدداً

أن  ومن الواجـب أخـرياً  : "هذا الشأن يقول البعلبكي 
أشكر للجامعة األمريكية يف بريوت دعمها لتفرغي خالل 

يف جامعة  )1988-1987( الفصل الثاين من العام الدراسي
ك أسعفين على االطالع علـى  كيمربدج بربيطانيا، فذل

أحد املراجع اليت استقرأت منـها مصـطلحات هـذا    
وال خيفى أنّ حداثة املراجع املعتمدة تؤكِّد  .)47("املعجم

اللسـاينّ  للـدرس   من خالل جعله مسايراً ،قيمة املعجم
أما قائمة املراجع العربية، فقد فاق عدد املراجـع  . العاملي

ت على معظم األعمـال  فيها مائة وعشرين، كما اشتمل
  .املعجمية السابقة

إنَّ : بناًء على املالحظات السابقة، ميكـن القـول   
ـ  ،معجم البعلبكِّي هو من أهمِّ املعاجم العربية ة املتخصِّص

من  ،غريه من األعمال على ،يف اللسانيات، ويظهر تفوقه
خالل استيفائه جلميع شروط املعجم املتخصِّص، ووفـرة  

مادته االصطالحية، وهو مـا ميكِّـن أي    وحداثة وتنوع
يف ميـدان   ،باحث من أن يعثر على ضالَّته االصطالحية

وهو . اللسانيات، وحىت يف العلوم ذات الصِّلة باللسانيات
  .ينبئ حقيقة عن جهد كبري وخربة فذة يف صناعة املعاجم

   



2  
 
 

 

 اهلوامش

  

  .80قاموس اللسانيات، ص : عبد السالم املسدي -1

املصطلحات اللغوية احلديثـة يف اللغـة   : رشاد احلمزاوي  حممد -2
 .7، ص 1العربية، ط

املصطلحات اللغوية احلديثـة يف اللغـة   : حممد رشاد احلمزاوي  -3
 .10، ص 1العربية، ط

 .15ص : املرجع نفسه -4

حتقق له ذلك بعد عشر سنوات من تاريخ املؤلف األول، حيـث   -5
، وأتبعه "اللغة العربية املصطلحات اللغوية احلديثة يف"نشر كتابه 

املصطلحات اللغوية احلديثـة يف اللغـة   (ينظر . باملعجم املختار
، الـدار  2، طأعجمـي عـريب  / أعجمي عريب: العربية، معجم

 ).1987التونسية للنشر، تونس 

من ضـمن أحـد    ،اعتمد املؤلف على ثالثة كتب يف الصوتيات -6
علم أصوات  دروس يف: ها، وهذه الكتب هي أعشر مؤلفا استقر

القسـم  : صاحل القرمادي، وعلم اللغـة : العربية جلان كاتينو، تر
لكمال بشر، واألصوات اللغويـة إلبـراهيم   ) األصوات(الثاين 
ليوسف السودا، فهـو كتـاب يف    ،أما كتاب األحرفية. أنيس

األحرفيـة  (. النحو، وإن بدا من عنوانه أنه مرتبط باألصـوات 
 ).grammar(وضعها مقابال ملصطلح 

أي سـنة   ؛إال أن احلمزاوي أعاد طبع املعجم بعد عشر سنوات -7
1987حدث ضمن املنت سوى تغيريات طفيفة ال تستحق ، ومل ي

الذكر، وهذا دليل على عدم مواكبة املعجـم ملـا جيـد مـن     
مصطلحات على املستوى العاملي. 

املصطلحات اللغوية احلديثـة يف اللغـة   : حممد رشاد احلمزاوي  -8
  .14ص العربية، 

  .15ملرجع السابق ، ص ا -9

  .يف الصفحة السابقة 1ينظر نص اإلحالة رقم  -10

11-  اطلعت على املعجم األجنيب  /الذي صـدر يف الطبعـة    ،العريب
سـنة  (الثانية ملعجم املصطلحات اللغوية احلديثة يف اللغة العربية 

، وتتبعت كل املقابالت العربية للمصطلحات األجنبيـة،  )1987
املصطلحات اليت مل يذكر هلا مقابل يف املعجم  فالحظت أن بعض

 قد حذفت يف  املعجم )1977السابق سنة (عجمي األ/ العريب ،
األعجمي / احلديث، ومن ذلك مصطلحا متتمـة وتلتلـة  العريب، 

ورمبا يكون فقدان املقابالت األجنبية هلـذين  . اللذان اختفيا متاما
إىل االستغناء عنـها   هو الذي دفع املؤلف ،املصطلحني وغريمها

بالكامل يف املعجم األعجمي  /العريب.  

املصطلحات اللغوية احلديثة يف اللغـة  : حممد رشاد احلمزاوي   -12
  .27، ص )61(العربية، ينظر املصطلح رقم 

  .58، ص )289(املصطلح رقم : املرجع نفسه   -13

حماضرات يف علم اللغة احلديثة، عامل الكتب، : أمحد خمتار عمر   -14
  .30، ص 1995اهرة، الق

  : فأما جلنة اإلعداد فقد مثلها كل من   -15

من السعودية، دكتوراه يف اللسـانيات  : حممد حسن باكال  -1
  .من جامعة لندن ،والصوتيات

من السعودية، دكتوراه يف علم اللغة : مساعيل صيين إحممود  -2
ج تاون بواشنطنرمن جامعة جو ،التطبيقي.  

يف علـم اللغـة    هن العراق، دكتورام: القامسي  علي حممد -3
من جامعة تكساس بأمريكا ،التطبيقي.  

الواليـات املتحـدة األمريكيـة،     من: جورج نعمة سعد  -4
  .من جامعة تكساس ،دكتوراه يف علم  اللغة احلديث

من السودان، دكتـوراه يف علـم   : حميي الدين خليل الريح -5
  .من جامعة القاهرة ،اللغة

 



2  
 
 

 

  : جعة فتكونت من وأما جلنة املرا
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ال يف  ،موجود يف حرف األلـف " االرتفاع"، فمصطلح اللغوي
  .الراء

للتمثيل على ذلك، هذه بعض مصطلحات املدرسة الـيت وردت   -25
البنية العميقـة، البنيـة السـطحية، التحويلـة     : "ضمن املعجم 
التحويلة اإللزامية، توليد اجلملة، اجلملة النواة، الرسم االختيارية، 
إخل ...الشجري.  

أو مـا يسـمى    ،(case grammar)نظرية احلاالت النحويـة   -26
هي من أشهر النظريات الداللية، انبثقت عـن   ،بقواعد احلاالت

القواعد التوليدية التحويلية لتشومسكي، مؤسس هذه النظرية هو 
ودف ، (Charles Fillmore) لز فيلمورشار األمريكياللساينّ 
شاف العالقات الداللية اليت تربط بني األفعال واملركبات تكإىل ا
، وقام بتطويرها وتنقيحها 1966ظهرت عند فيلمور سنة . االمسية

  .1977 ،1971 ،1970، 1966مرات عديدة،وذلك سنوات 

ــا  -27 ــة  : (Acrophony)األكروفوني ــز الكلم ــل رم أن جيع
(Logogramme)  ، رمزا للحرف األول من الكلمة اليت ميثلـها

كما حصل يف األلفبائية السامية مثال، فالرمزان لكلمـيت مجـل   
(Gimmel)  وسالح(Zayin)   أضحيا رمزين خطيني للجـيم

والزاي، حيثما وردا يف الكلمة ، وصارا امسني للحرفني األجبديني 
  .املعروفني

ة يقع نربهـا  هي كلم: (proparoxyton)الربوباروكسيتون   -28
أما منبور اآلخر فيسمى  ،على املقطع الثالث من آخرها الرئيسي

، ومنبـور مـا قبـل اآلخـر يسـمى      (oxyton)أوكسيتون 
  .(paroxyton)باروكسيتون 

ترسم  (^)هي عالمة مميزة : (circumflex)السريكومفلكس   -29
من حيـث   ،فوق احلرف يف بعض اللغات، إيضاحا لطريقة لفظه

أو التنغيم، أو للداللة على وجـود حـذف يف    ،ربأو الن ،الطول
  bête :ذلك املوضع من الكلمة، حصل خالل تطورهـا، مثـل  

(beast) ةاإلجنليزيب.  
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  اللغة العربية الفصحى
  )حبث يف عوامل ومظاهر تطورها(

  

  )*(عبد اهللا آيت االعشري .أ
  

   تقدمي

أن  ،من البدهيات اليت يقررها علم اللغة املعاصر
اليت تتحدث ا، وأا مرآة جتلو  ،اللغة ملك للجماعة

ومعتقدات  وسلوكات من أفكار ،به اتمع ما يعج
يف  ،سيما وال األصول، على بقيةاحملافظة امل حنو ونوازع
يهدد وحدا،  خطرا ها األمةفي حتس اليت ،التارخيية املراحل

عندما تكون  ،أو حنو امتطاء قاطرة التطور والتجديد
لغة ليست من  خطر كاسح، وأن أي أي عنمأمن يف 

وإمنا هي بنت اتمع،  خمصوصني، أفراد صنع فرد أو
يقدم هلا من أسباب يرعى حركتها رعاية أم رؤوم، و

 فتينع للنماء، ضرورية مواد من بنيتها احلياة، ما حتتاج إليه

يف حميط من التأثري  واقع يعوم واقع اللغات،.وتثمر وتزهر
، التجديد واحملافظة ومنالتأثر،ومن االنفتاح واالنغالق،و

ومن التهجني والنقاء، ومن املوت والفناء أو البقاء 
وضع اللغة العربية، وما هي  فما هو إذن. واالستمرار

الشرائط والوسائل اليت تضمن هلا العيش الكرمي ضمن 
 ،الكلمات اإلجنليزية جيش آالف الذي ،اللجي البحر هذا

فيها ما  حمدثاً ،يرمي بزبدها الصاخب كل لغات الدنيا
حتدثه قوة ارتطام األمواج العاتية بصخور الشاطئ، يف 

إن استطاعت  ،احملز معاودة حركتها حىت تصيب منها
  .إىل ذلك سبيال

املد  هذا من بِنجوة ليست العربية اللغة أن ومبا
لكَلم اإلجنليزية وغريها من اللغات، فإا  ،الطوفاينّ
 ،إىل الوعي باألخذ باألسباب ،أكثر من غريها ،مدعوة

يف إطار من التمسك  ،اليت تضمن هلا التطور والتجديد
مادة اللغة اليت تؤلف بنيتها باألصول، تطور حيدث يف 

وكياا، حبيث تتولد عن األلفاظ القدمية ألفاظ جديدة، 
ولكنها ال  عن داللة وضعها، أو كثرياً قد تبتعد قليالً

اليت وهبت  ،ومضغها تقطع حبل املودة بينها وبني نطفها
حىت تصبح دوحة وارفة  ،دا رويداهلا احلياة، فتنمو روي

مبا أودعه فيها متكلموها من أسرار ظالل واألفياء، ال
  .ختتزن تاريخ األمة وحضارا وعبقريتها اخلالدة

 ،مدعوة إىل الوعي بأسرار هذه العبقرية العربية اللغة
إن متكلمي  أو باألحرى، الكرمي، القرآن أودعها فيها اليت
اجلارف  اللغوي الصراع يف ظل هذا ،ملزمون العربية اللغة
على احلصون  تستويل وشهجي طالئع بدأت الذي

والقالع، وتتصدر الصفوف واألندية، أن ينتبهوا إىل 
، وأنه ليس لشعب ما  :بة إىل األمةمكانة اللغة بالنس

حىت لو كان شعبا جاهال متخلفا، ثروة أمثن من لغة "
 ذخائر الفكر كل يف تلك اللغة تكمن. أجداده

وفيها ينبض  والتاريخ والفلسفة والدين، والتقاليد
   نــينتزع م من وإن  روحه، ويتحرك  الشعب، لبق

 املغرب-بأكادميية بين مالل منسقية اللغة العربية )*(
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لغته، أو يقصر يف احترامها، حيرمه * هذا الشعب مثل  
من ثروته الوحيدة اليت ال تعرف البلى، واليت تنتقل 

 )1(."إىل األبناء، وعلى مر األجيال والعصور من اآلباء
الذي  ،النفسيالبد من تكسري احلاجز  ،من أجل ذلك
املتمسكني باللغات  ،العرب واملثقفني علماءيعانيه بعض ال

تعريب للعلوم  أياألجنبية، والذين ظل اعتقادهم أن 
واملعارف قد يفضي باألمة العربية إىل االنقطاع عن 

ألن العربية اليوم مل تعد لغة أسباب البحث العلمي ،
 ،العلم، وإمنا هي لغة دين وشعر، وغريها من املسوغات

ذه الفئة يف أحضان الثقافة الغربية، اليت تعكس ارمتاء ه
ال  واملعارف ومـومن مثة يتجاهلون أن تعريب العل

 للميول واالجتاهات القومية،استجابة  ردـد جمـيع

اليت برهنت أن  ،استجابة لطرائق التعلم احلديثة ولكنه
التعلم باللغة األم، أنفع وأمتع من التعلم باللغة األجنبية، 

ك من تلخيص زمن التعلم، ناهيك عما ينتج عن ذل
بدل بقائها لغة  ،وإنعاش اللغة باالصطالحات اجلديدة

بعد أن استولت  فاقدة لسحر احلياة، ،متون ومصنفات
 العجمة والعامية على كافة مرافق احلياة، حمتكرة حيزاً

وال سيما يف ميادين  يف االتصال والتواصل، مهماً
يبق لنا سوى  التجارة والصناعة والسياحة واإلدارة، ومل

نعيها يف مواكب رهيبة على شاكلة قول األستاذ عبد 
ا يف من سخرية األقدار أن نشعر بأنن:"الكرمي غالب

لعربية، ال ضد الغزو حاجة إىل الدفاع عن اللغة ا
كما تفعل اللغات احلية، ومنها اللغة  ،األجنيب
 تدافع عن نفسها ضد التسلل والتسرب اليت الفرنسية

وانتقال املسميات  التقاء احلضارات ريقن طـاآليت ع
 ،لغة العربيةالدفاع عن ال حاجة إىل بأمسائها، ولكن يف
وكم . ا ويسيئون إليها من بنيهاضد الذين حيتقرو

الدفاع عن اللغة نكون سعداء يوم نصبح يف صف 
 ذلك التسرب والتسلل فحسب، عند ضد ،العربية

ادت لغتنا قد استرجعت اعتبارها واستع ستكون
اليت تعيش  اللغات يف صف وأصبحت مكانتها،
ال ضد  الكمال، أجل عصر الصراع من   :عصرها

بأسباب وعوامل منوها  الوعي وعصر )2(".وتامل
جتعلها  العلم بطواعية كنوز نع وتطورها يف اجتاه التعبري

وبذلك وحده نستطيع أن نضمن  األلسنة، على ةسلس
قادرون على  أننا ناا مداعتقا عناهااليت أض امتالك املعارف
  .ا بلغة أجنبيةالسيطرة عليه

  :اللغويعوامل التطور : أوال

أن اللغة يأىب طبعها السكون  ،من احلقائق البدهية
جتمد وتتكلس إذا مل تتداوهلا األلسنة،  غةفاللواجلمود، 

وتتعهدها األقالم بالتهذيب والتجديد والتطوير اإلجيايب 
الفكرية واحلضارية لدى الذي يواكب جتدد احلياة 

األمة، غري أن هذا التطور قد يطرأ على اللغة نتيجة 
بطابع العفوية واملصادفة،  تارة تتسم ،عوامل متعددة

ا مهندسو  ينهض ،قصدية تكون أخرى وتارة
رغبة يف تنميتها وإثرائها باأللفاظ  ،السياسات اللغوية

 يف سيتهاتناف تقوي اليت ،أسهمها اجلديدة، اليت تضاف إىل
وتعد اللغة العربية يف طليعة  .سوق اللغات املعاصرة
يف العدول  فائقة قدرة اليت تظهر ،اللغات العاملية املتكيفة

 ،دالالت أخرى باأللفاظ عن داللتها األصلية، إىل
يف التعبري عن احلاجات لسد النقص  باحلاجةمرتبطة 
ة يمن الشواهد على قابل ،ألفاظ اإلبلولعل . املتجددة

اليت مل ختطر  ،اللغة العربية على قبول الدالالت اجلديدة
ة، عندما أطلقها ألول اجلاهلييف  العريبببال اإلنسان 

القرين والرمة والقطار واد وهند :مثل ألفاظ ،مرة

  .رالشعب اري عندما قرر إمرباطور النمسا جعل اللغة األملانية اللغة الرمسية يف بالد اHerder (هردر( يقصد العامل األملاين * 
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والراوية واملخضرم واخلجل واجلسور  واإلرقال والراقصة
من  ،وهلم جرا ،واجلران والفصاحة والنتيجة والندود

البدوية اليت ال تزال تتمتع حبقوقها املدنية للعيش  األلفاظ
العوملة، بعد أن نزعت عنها أمسال البداوة،  يف عصر

مكتسية مطارف رائقة املنظر، يظن من يتعرف إليها أا 
وليدة العصر، بيد أا تضرب يف البداوة جبران، حيث 
إن لفظ القرين الذي يدل اآلن على الصاحب واخلليل، 

اجلمل أو الناقة تكون فيهما " ترجع داللته إىل
خشونة، فريبط أحدمها إىل اآلخر، حىت يلني أحدمها، 

أما لفظة  )3(."ويسمى احلبل الذي جيمع بينهما القَرن
مة اليت تعين اآلن الكُل، فإن داللتها األصلية هيالر :

أما القطار . يكون يف عنق اجلمل  ،قطعة حبل بالٍ
ضمن وسائل النقل العصرية، فإنه مل  ،املعروف اآلن

أحدها وراء  ،صف مجالسوى ،يكن يعين لدى البدوي
ضمن عنوان تعميم  ،ا مما سيأيت توضيحهاآلخر، وغريه
إذا قدر هلا البقاء تنتقل من "إن األلفاظ  ثالداللة، حي

جيل، وذلك هو التطور  جمال إىل آخر، جيال بعد
كانت سائدة شائعة اليت  ،فكثري من الدالالت: داليلّال

قد أصاا البلى ومل نعد نراها إال  ،اجلاهلييف العصر 
 من يف املتاحف يف املعاجم كرموز متحفية تشبه مانراه

يتضح مما .)4( "صاحلة لالستعمال تعد مل خزفية قطع
سبق أن كل تغري يلحق باألمة، ال بد أن جيد له صدى 

يع أن ميتد اليت تستط هي خلالدة،ايف لغتها، وأن األمم 
ليشكال نظرا الشمولية للحياة، وأن  ،أمسها يف يومها

 أحدمها يكمل ،يف اللغة تتخذ مسارين التطور عمليات

  : ومها ،القصدية واملصادفة يف اآلن ذاته وتعتورمها اآلخر،

من خالل  ،العودة إىل إحياء داللة األلفاظ املهجورة -أ
، والعدول عن استغالل قابلية العربية النتقال الداللة

من أجل جتديد ثوا، وتنمية ثروا وقدرا  ،األصل
التنافسية يف سوق خمترعات املصانع الغربية، ناهيك 

الذي  ،عن احلرص على االستفادة من الثراء املعجمي
مييز اللغة العربية، والذي يسهل عملية االختيار 

اد شيء املرإىل تسمية ال بالنسبة ،املناسبة ةاألمثل للكلم
من دون اللجوء إىل اقتراض التسمية من تسميته، 

اخلارج، كما هو الشأن بالنسبة إىل اقتراض املغاربة 
متناسني أمساء أوضاع  ! هكذا) دانون(الصطالح 

بأ، واملفصح  اللنب اليت ذكرها األصمعيِابتداء من الل
بالرائب فاملمذقر، واإلدل  والصريح، مروراً والصريف

وهي كلها صفات تسعفنا يف  والضريب والصقر،
إجياد االصطالح الدقيق الذي يغنينا عن االقتراض 

الذي يصيب كيان األمة بسوسة تعيث فيه  العشوائي
  .الفساد حىت تفتت أوصاله

االقتراض الذي جيب أن يصاحبه فكر ثاقب يقظ،  -ب
يستطيع أن يتنبه إىل مواطن القوة، وشرائط املصلحة 

للفظة  املستقبِلة اللغة يعةطب مراعاة عم واملنفعة،
ويتم  .نظامها مع تكيفها ضمان ألجل ،ضةاملُقتر

إما بواسطة  شرا البد منه، أصبح يالذ االقتراض
بالترمجة، أو من خالل اعتماد اللفظة  وأ ،التعريب

أن هذا ذاا كما وردت يف اللغة األصل، غري 
 إىل املفردة اوز األلفاظاالقتراض ال ينبغي أن يتج

 والتشويش اليت تدخل الشطط والعبارات، راكيبالت

  .)بكسر الراء( املقترضة اللغة جسد إىل

  :الاالستعم -1

ما يصبح القول الفصل يف تطور كثري من  كثرياً
اليت تستسيغ  ،للغويةللجماعة ا ،الصيغ واأللفاظ اللغوية

بتهذيبها  هيئة أي تتكفل أن لـقب اظ،ـاأللف تلك
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 ،إن االستعمال ثحي ،وضعها أصل فهم حلسن وإخضاعها
املطلوب، وال يهمه يف  جينح حنو إحداث األثر التواصلي

  غضون إحداث ذلك األثر أن يلتزم بالقواعد واألصول
اليت  ،)الكأس: (من ذلك لفظة. املقررة ألصل الوضع

وقل  ،مؤنثة ،وردت يف الكالم الفصيح شعره ونثره
بل إن القرآن  ،*الشيء نفسه بالنسبة إىل القرآن الكرمي

مل يطلقا لفظة الكأس إال وهي مملوءة،  العريب والشعر
  . أما إذا كانت فارغة فهي زجاجة أو كوب أو قدح

فهل أبقى االستعمال الشائع على هذه الدقة يف 
نعت األشياء ؟ اجلواب تؤكده التعابري الشائعة على 

يتبارون للفوز  الذين ،حمتريف الرياضة البدنية لسان
مل تعد على هيئة الكأس املعروفة،  اليت ،العاملية بالكأس

كأس (بله البحث عن تأنيثها، حيث شاعت عبارة 
، ناهيك عن مراعاة فراغها أو ملئها، األمر الذي )العامل

كبري  ،يثبت أن االستعمال مل يعد يعري الدقة يف التعبري
ذلك " .على مراعاا اهتمام، كما كان األوائل حرصاً

. فيها شراب كان كأس إال إذا: لون للقدحأم ال يقو
: وال للدلو ركية إال إذا كان فيها ماء، :وال للبئر

إال  ذنوب :هلا يقال وال قل، ولو ،سجل إال وفيها ماء
حديقة إال : للبستان ، وال يقال أيضاًالئىإذا كانت م

كوز إال إذا كانت : لإلناء إذا كان عليه حائط، وال
ناد إال وفيه : وال للمجلس ،له عروة، وإال فهو كوب

 أريكة إال إذا كانت عليه حجلة،: أهله، وال للسرير

 وال يف اهلودج، راكبة دامت إال ما :وال للمرأة ظعينة

  . )5( ."امرأة على اشتمل إذا إال خدر :للستر

مناذج من الئحة ضحايا االستعمال،  عرض يف ولعل
   ،ثريةأحايني كيف  ،ما يفيد أن سلطة االستعمال تفوق

 صبحتأ اليت )املطر(من ذلك لفظة  ،سلطة القواعد

 اليت) لمعلو( ولفظة .والشر اخلري حاليت يف تطلق

يف ) املعلول( بينما ،)العليل املريض(على تطلق أصبحت
 ا، أمالشرب الثاين و، وههو الذي سقي العلل: األصل
وقد تكون  ،)معل(من العلة فهي ) مفعول(صيغة 

ل يف النطق هو الذي أنفق والكسظاهرة أقل جمهود 
 تعد فلم )الرضوخ( أما لفظة. إالبينة اخلط)معلول( صيغة

بينما مل يتكلم أصل  اد،نقياإلذعان واال يف إال تستعمل
. وإمنا الرضخ كسر الشيء اليابس"،الوضع ذا املعىن

ويقال رضخ .رأس احلية خيقال رضخ اجلوزة، ورض
ومن الكلمات . )6("له من ماله إذا أعطاه عطاء يسريا

اليت يوردها  )أحس( لفعل مفعول صيغة ،الضحايا
 :يقالأن  والصواب ،)حمسوسات( هكذا االستعمال

الشيء، وحسست  أحسست :ألنه يقال املُحسات،"
به، فأما احملسوسات فمعناها يف اللغة املقتوالت، يقال 

  . )7(."حسه إذا قتله

واملشترك  ،ألفاظ األضداد منأما بالنسبة إىل كثري 
ا حنو اإلبقاء على فإن االستعمال قد ا ،اللفظي جته

ملا تولده الداللتان من االلتباس  نظراً ،داللة واحدة
الدالة ) وراء(لفظة : من ذلك ،الذي ينفر منه اتمع

بدليل قوله تعاىل من سورة الكهف  ،على قدام وخلف
   :)78: آية(

 رِحبي الْف ونَلُمعي نياكسمل تانكَفَ ةُينفالسَّ امَّأَ"
 لَّكُ ذُخاْي كلم مَّهاَءرو انَكَا وهيبعأَ نْأَ دترأَفَ
سفينغَ ةسفينة كل وكان قدامهم ملك يأخذ أي ؛"باًص 

 ،)قدام(واملالحظ أن االستعمال أمات معىن . غصبا
   ،ألمن اللبس وتيسري التواصل ،)خلف(معىن  على وأبقى

 46و 45آيات " يطاف عليهـم بكأس من معيـن بيضـاء لذة للشاربيـن ال فيها غول وال هم عنها يرتفون " قال تعاىل يف سورة الصافات*

     .17 -5: آيتان. ويف سورة اإلنسان. 23آية . انظر مثل ذلك يف سورة الطور. 47و
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أن يدل لفظ واحد على  من أن الذهن ينكر طالقاًان
ورمبا هلذا السبب وجدنا من بني القدامى  ،معىن وضده

يزعم  والسيما أن هناك ألفاظاً ،من ينكر وجودها
النظر فيها يزول  وعند إمعان ،البعض أا من األضداد

 ؛الذي يعين القطع) الصرمي(كلفظة  ،معىن الضدية منها
، كان أم اراً ليالً ،ن وقت آخرالوقت املنقطع م أي

اليت التدل على الظلمة والنور ) السدفة(وكذلك لفظة 
   وإمنا هي الظلمة املختلطة بنور، سواء ،يف الوقت ذاته

  .يف الصباح كان ذلك يف املساء أمأ

بلفظ  االستعمال كلمات جاءت يف اللغة رهيغَ ومما
: هاومن. وهي يف احلقيقة تدل على واحد ،التثنية

اجللمان  :واملقراضان:"والتوأمان ،واملقصان ،املقراضان
وحكى سيبويه  ،اللغة قول أهل هذا ،واحد ال يفرد هلما
أفرد لفظ  ،بل إن ابن منظور نفسه؛)8(."مقراض فأفرد

 :املقراض":قائالً الوسيط عجمامل أفرده كما ،املقص
 .مقراضان ومها غري؛ أو الثوب به يقرض وهوما ،املقص

وأحسب أن هذه األلفاظ الواردة .)9(..."مجع مقارض
من بقايا اللغات  ،وهي تدل على الواحد ،بصيغة التثنية

حيث يوجد مثل ذلك يف اللغة العربانية اليت مل  ،السامية
تبق من صيغ املثىن إال ما يضم زوجيــن، مع داللته 

  .مثل بعض أعضاء اجلسم املزدوجة ،على املفرد

اليت ،)للسراويا(ويندرج يف هذا السياق لفظة 
ظانا أا مجع سروال، ومن مثة  ،حرفها االستعمال

 ،لبس سرواله :يف كتابات املُفنني املعاصرين أصبحنا نقرأ
بينما مل يرد هذا اإلفراد لدى القدامى، إىل درجة أن 
املعجم الوسيط مل يأبه مبا حدث هلذه اللفظة من تغري 

ني وما السرة والركبت يغطي لباس .السراويل":قائالً
  .)10("مجع سراويالت) يذكر ويؤنث(بينهما 

يف هذا  ،ومن الكلمات اليت فرضها االستعمال
يف وصف )األنانية(لفظة ،العصر الذي يتسم حبب الذات
 أناينّ فالن: حيث قالوا ،من يفضل نفسه على غريه

وهذا التعليل  ،إذا قاهلا من يفتخر بنفسه"نسبة ألنا أنا 
 أنوي لقلنا النسب صح ألنه لو ،البطالن ظاهر

قلب واوا إن ت ألن ألف املقصور وذلك ،وكررناها
أن  على ،وطحا وطحوي وقهوي كقها ،ثالثة كانت

وال  قياساً ال ،مل يرد عن العرب النسب إىل الضمائر
االستعمال فرض هذا  ذلك ترى أن معو، )11("شذوذاً

اليت استخدمها  ،األثرة بلفظة مستبدالً ،املصدر الصناعي
 : )91 آية( يوسف سورة من تعاىل قوله يف الكرمي القرآن

لفظة ، "لَخاطئنيا نَّن كُإِا ونيلَع اُهللا كرآثَ دقَلَ هللَّات االوقَ
  .أصل هلا يف قواعد العربيةأا ال من الرغم  على ،األناينّ

يف  ،تفوق ،االستعمال سلطة أن ،سبق مما يتضح
رأينا أن التطورات  وهلذا ،القواعد سلطة ،أحايني كثرية

 ،واليت ميكن أن نعزوها لالستعمال العربية، يف وقعت اليت
 ،الذي استمر ملدة طويلة وقعت يف اجتاه اخلطإ تطورات

 متاماً ،مقرراً من دون تصحيح حىت أصبح مستوى لغوياً
كما هو الشأن بالنسبة إىل األخطاء اليت ميكن إرجاعها 

 ،اللغوي حيث يتوهم اتمع ،إىل ظاهرة القياس اخلاطئ
أصالة أحد األصوات يف الكلمة، فيقيسها على ما 

، لفظة الحنة ،ن ذلك القياس اخلاطئفينتج ع ،يشبهها
 على قيست اليت الفصيحة )مديرون(عوض ) مدراء(مثل 

يف لفظة ) امليم(مع العلم أن  ،)وزير(مجع  )وزراء(
 ،)وزير(يف لفظة ) الواو(أصلية مثلها مثل  ليست )مدير(

 جيب ،النظر إىل مثل هذه التطورات ه عندومع هذا فإن
ألن توهم األصالة  ،خلطإاأن نبتعد فيها عن اخلوض يف 

أحد  ،بن عقيل عمارة كما أمساه –أواجنذاب الطبع 
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منه أبو حامت   عندما مسع ،شعراء القرن الثالث اهلجري
وصححها ) أرياح(هكذا ) ريح(مجع لفظة  ،السجستاين

 )أرياح( مجع مث اعتذر عمارة مربراً )أرواح( :قائالً
يف تطور  ،أثرهله  مبدأ عملي - جذبين إليها طبعي :بقوله

ا تطورات ،وحنوها وصرفها هااللغة من حيث أصواتأل، 
خترج عن  ،من وجهة نظر معيارية ،أا من رغمعلى ال
فإا قد تنطلق من  ،الغفلة إوتقوم على مبد ،األصول

 )عيد( مثل مجع ،اللبسمسوغات حيسن مراعاا ألمن 
 )ادأعو( )عود( حىت الختتلط الصيغة جبمع ،)أعياد( على

حىت ال خيتلط ويلتبس  ،)أرياح) (ريح(احلطب، ومجع 
 أعول(بدل)أعيل عياله(و ،)أرواح( )روح( األمر مع مجع

مبعىن رفع ) أعول(ال ختتلط الصيغة ب لكي ،)عياله
 :الكسائي قال املصنف الغريب ويف".الصوت بالبكاء

إال  ينمو  قال ومل أمسعه. منى الشيء ينمي بالياء ال غري
 ،مث سألت عنه بين سليم ،من بين سليممن أخوين 

وذا يتبني أن التطورات اليت  ،)12("فلم يعرفوه بالواو
حيث مل نعرف  ،طويالً تتطلب وقتاً ،حتدث يف اللغة
 ،ومن املسؤول عنها ،)ينمو(إىل ) ينمي(مىت تطورت 

أم إىل  ،هل ترجع فعال إىل األخوين من بين سليم
 ،أخرى ة على صيغةالذي يفضل صيغ اللغوياتمع 
 ظالالً األلفاظ تكتسب للسهولة والتيسري، حيث إيثاراً

 مليوالت تبعاً ،أطرافها بعض تقصأو الدالالت، من ىأخر

 بعض عن التعبري إىل باللغة ينحون الذين املتكلمني
 امللتزمة العبارات هاعن اليت تتأىب ،األغراض والتصورات

 مثل لفظة القواعد، صولبأ امللتزمة املثالية الذهنية بالصورة

لكنها صيغة مقبولة  ،املخالفة ألصل الوضع )استحجر(
 :اآلتية اجلملة اختصار حنو لرتوعها يف االستعمال، نظراً

على الرغم من أن االشتقاق وقع  ،)حجراًأصبح الطني (
  .العربيةعن نواميس  كثرياً مل خيرج فيها من اجلامد الذي

  : ظاهرة أقل جمهود -2

يف كل مرافق  ولة والتيسري مبدأ مؤثراًتعد السه
مييل   لذيا ،إوليست اللغة بنجوة من هذا املبد ،احلياة

يف كيفية نطق كثري من  إىل توفري اجلهد العضلي
كلمات اللغة، من خالل تغيري صيغ بعضها أو حذف 
أجزاء منها، أو استبدال أصوات سهلة ال تتطلب 

التأثري على  من دون ،بأخرى عسرية مضاعفاً جمهوداً
وقد استغلت اللغة العربية هذا املبدأ، . الداللة التواصلية

حيث أبانت عن طواعية فائقة يف تكيف معجمها 
جتاههم العام حنو  يف امنيالحتياجات املتلك ،املستمر

تليني أصوات بعض املفردات، وهلذا فإن النظر إىل 
إضمار بعض األصوات يف اللغة، بوصفه ظاهرة جزئية، 

اية باالجتاه العام الذي حيكم روي على كثري من الزِّينط
احلياة، اليت حتبذ السهولة واالقتصاد يف اجلهد، مع 

ومبا أن اللغة جزء من هذا . إحداث األثر املطلوب
كون يف مصلحة يس، فإن استغالل هذه اإلمكانية اتمع

ات يف ضمان استمرارها مواكبة للتطورو ،اللغة العربية
ويظهر أثر هذا الكسل يف اللغات . ا اتمعاليت يشهده

 تليني النطق ببعض األلفاظ، أو إسقاط، خالل من ،العاملية

) Omnibus(عوض) Bus( قول أن شك يف من ليس إذ
ميكن  وجهداً طاقة ،اللغة متكلم إىل بالنسبة ،يوفر

 )ما(ألف  حذف أن كما .أخرى اسباتمن يف استغالهلما
 )نون( وإدغام جر، ا حرفالستفهامية عندما يسبقها
أن هناك  يؤكد، لإلشارة)ذا( سقاطوإ ،)امليم(يف )عن(
 السليقة،   أصحاب العرب عند لغوياً وعرفاً ذوقاً"



 

 7

األضداد  األمثال، وتوايل يكرهون توايل جعلهم
املثالن أو املتقاربان  تواىل فإذا.ويألفون توايل األشتات
 عدلوا العرب تواليهما، ومن مث من هذه األصول كره

 بعض أو اآلخر  ومالوا به إىل خمرج ،أصل أحدمها   عن

اإلخفاء،أو  أو اإلدغام إىل بالنطق فآلوا صفاته،
 سورة يف ذا وقد نطق القرآن الكرمي )13(."اإلقالب

وقد استبدل  ؟"لُوناَءستي مَّع":تعاىل قال حيث النبإ
دل ثرثارة ب: فقالوا ،للخفة طلباً ،بأخرى  العرب أحرفاً

بدل صواغ وصياغ  ،وحثحثت بدل حثثت ،ثرارة
وطمأن بدل  ،امضحاللبدل  لواضمحال ،وصوياغ
كما أن قصة األعرابية من غطفان اليت زجرها .طأمن
أخاف أن جيوهين : فقيل هلا أن ترد عليه فقالت ،ابنها

تدل داللة  ،)14(أن يواجهين: وهي تريد ،بأكثر من هذا
طف والتليني يف أثناء على أن العرب يعتمدون التل

وهو ) ارالنارأُو: (ومنه قوهلم« اإلقدام على القلب 
... حسناً ذهب فيه الكسائي مذهباً ،وهجها ولفحه

احتفرا  أي ؛من وأرت اإلرة) فُعال(هو : قال
مث خففت اهلمزة ) وآر(وأصلها . إلضرام النار فيها
 فلما التقت) ووار(فصارت ) واواً(فأبدلت يف اللفظ 
الالزم جمرى  غري الواوان وأجري يف أول الكلمة
وقد  .)15(" )ارأُو( فصارت ةمهزاألوىل الالزم أبدلت 

جرت العادة عند العرب أم إذا غريوا كلمة عن 
لمة الثانية تشابه فإن الك ،صورا األصلية إىل أخرى

 نالحظ ما ذلك ومن ،وأمثلتهماألوىل وتقتدي بأقيستهم 

) مستفعلن(الذي يدخل تفعيلة ) الطي( يف زحاف
 حتول اليت )مستعلن( فتصبح الساكن وحيذف منها الرابع

غري مألوفة وغري مستعملة ) مستعلن(ألن  ،)مفتعلن( إىل
هذه األمثلة وغريها تؤكد حرص العرب على . لديهم

مع الرغبة  ،ظاهرة أقل جمهود باعتماد الصنعة والتلطف
يف اإلبقاء على الذاكرة اإلنشادية الذوقية اليت تنشد 

حىت  ،وحتبذ التوازنات الصوتية يف نظم الكالم ،اإلجياز
 احرص ،صح لديهم اخلروج عن أصول بعض الكلمات

آتيه : فقالوا ،منهم على التمسك باإليقاع السماعي
مهرة  أو ،وخري املال سكة مأبورة ،شايابالغدايا والع
حيققان  ال اللتني )الغدوات(و )مؤمرة(مأمورة بدل
وقد تلتجئ العرب إىل العدول عن . التوازن الصويتّ
إىل ما هو أثقل منه ليختلف اللفظان  ،احلرف اخلفيف

أال ترى ") احليوان(ومثال ذلك  ،فيخفا على اللسان
فلما  ،)حييان(ه وأن أصل ،من مضاعف الياء... أنه

وهذا مع إحاطة العلم . ثقل عدلوا عن الياء إىل الواو
 ساغ احلرفان اختلف ملا لكنه ،بأن الواو أثقل من الياء

وقل الشيء نفسه بالنسبة إىل إبداهلم نون .)16("ذلك
أن امليم أثقل من النون  على الرغم من ،ميماً) عنرب(

رغبة منهم يف إزالة الثقل عن الكلمة ) عمرب(: فقالوا
منهم ملبدإ االستحسان الذي  وامليل ا حنو اخلفة، إيثاراً

 :قوهلممثل  ،احلسن والتصرف االتساع من ضرباً يعد
غديان  ورجل ،نيةوالق والصبية والتقوى الفتوى(

أو العكس  الياء واواً قلبت فيها ، وهي كلهانوعشيا
 :قوهلممثل  ،لى الواو، أو نتيجة إليثار الياء عللخفة طلباً

) لفع( وقد تثقل عليهم صيغة . لياً تولوي طياً،طويت 
فيعدلون عن  ضمة،بفتح العني املشددة بواوين قبلهما 

م بدل صوم وني صيم،: ياء خلفتها فقالواالواوين إىل ال
وهي كلها  وصياغ،صائغ وصواغ : ما قالواك ونوم،

والياء املشددتني  أمثلة تشهد أن املعاقبة بني الواو
 ،دعاوة= دعاية:خفيف أمر سائغ يف كالم العرب مثلللت

 القياس، لباالستعمال، بدمنهم  أخذاً ،سياح= وسواح
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ظر فيها منهم أن سالمة الكلمة وفصاحتها الين اعتباراً
، بل تستمد فصاحتها من قطإىل موافقتها للقياس ف

. شذوذهامن رغم على ال جرياا على ألسنة الفصحاء
 ستحساينّاالأن احلس  ،التغريات هذه يستنتج من حاصل

يف رفع الكلفة واملشقة عن  الذي ينشد اخلفة أمالً
مشاحة يف االنصياع  املتكلم يف أثناء النطق، وهو أمر ال

ما ينسب إىل إليه، رغبة منهم يف أن يقل يف كالمهم 
  . ويكثر فيه ما هو إىل اخلفة أميل الثقل،

على هذه التيسريات اليت وجد هلا القدامى  تأسيساً
فإن مثل هذه العبارة اليت ترد يف كتابات  ،ما يسوغها
) الراء(مسقطني حرف) نظر إىل قاع البئر(املعاصرين 
ميكن تعليلها بظاهرة الرغبة يف السهولة ) رعق( من كلمة
على الرغم مما ميكن أن توقعنا فيه هذه اللفظة  ،والتيسري

 ، األرض السهلة املطمئنة حيث إن القاع هي التباس،من 
  .والقعر هو أسفل البئر وايتها

ومما تنطبق عليه ظاهرة أقل جمهود يف اللغة العربية 
فهو يف أجلى تعريف له بناء  ،النحت: أشد انطباق

دمها يف اهليئة بشرط تباع ،كلمة من كلمتني أو أكثر
الكلمة املنحوتة  تنوب حيث ،داليلّواملضمون ال ،اللفظية

 .املختصرةهيئتها من  رغمال على ،عن املتروك وتدل عليه
العربية بكلمات  اللغة إغناء عامل من عوامل ،النحت إذن

وقد استغل  عديدة، كلمات جديدة تتولد من كلمتني أو
 ،كلمات فنحتوا بيةالعر لدى ،العرب األوائل هذه القابلية

 ،عبشمي: عشرات مثلتتعدى بضع  لكنها عند العد ال
، وعبدري وصلدم، ،ومرقسي وبلحارث، ،وضبطر
: مثل ،جلمل مفيدة املختصرات املنحوتات من وغريها
 والطلبقة، والدمعزة، واحلولقة، واحلمدلة، البسملة،

كان النحت ظاهرة لغوية، فإن  وإذا .وغريها ،واهليللة

 أكثر، أو املركبة من كلمتني أي ؛لمات املنحوتةالك"

 لغات عدة ويف نية،الفارسية واألرم يف باآلالف تعد

 حتصى إايف لغتنا ف أما واألملانية، ليزيةكاإلجن بيةوأور

 ال سيماو جديدة، كلمات صوغ يصعب مما بالعشرات،
كل من  رستشعا وقد. )17("املختصة بالعلوم والفنون

تنسيق التعريب  بجممع اللغة العربية بالقاهرة، ومكت
 ،حقيقة صعوبة اللجوء إىل النحت يف العربية ،بالرباط

ولذلك دعيا إىل االحتراز من النحت، وعدم اللجوء 
اللغة ألن طبيعة  ؛إليه إال يف حال الضرورة القصوى

 وهذا ،العربية تأىب النحت وال تلني له يف الغالب األعم

هو السر يف قلة املنحوتات اخلاصة باالصطالحات 
العلمية والفنية، وحىت إذا وجدت فإا تبدو مبثابة 

وحتتاج إىل وقت طويل حىت  ،جسم غريب عن العربية
 )مشلَوز( :اآلتية املنحوتات مثل ،اللغوي اتمع يستسيغها

 ،األخضر احلزام:من )حزضر(و -ولوز مشمس :من
حب ء ما: من) محبرم(، وطب نفسي :من )طبسي(و

  .القرون الوسطى: من )قروسطي(و ،الرمان

يعد وسيلة  ،املبدأُ حيث من ،أن النحت سبق يتبني مما
بالكلمات اجلديدة  ،من وسائل إغناء وتطوير العربية
ر، لكن احلقيقة أن اللغة املعتمدة على اليسر واالختصا

تنقاد إىل النحت، ألا ليست لغة إلصاقية،  العربية ال
. اللغات األجنبية ملنطق العربية لغتنا خنضع أال جيب وهلذا
يف النطق بالكلمات  ،استبدال الكلمات السهلة يعد كما

اجلُرافش، واجلُرشع، واجلرواض، : مثل ،اخلشنة النافرة
، أو وهي كلمات تعين القوي والشرواض، والشرابط،

 من الرجال، وسيلة ممن احليوان، أ كانأسواء  ،الضخم

اتمع  من رغبة والسهولة، اليسر نشدان وسائل من
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ملا للسهولة  وتلطيفه، نظراً يف حتسني وقع الكالم اللغوي
على رواج السوق اللغوية من تأثري عاطفي.  

  :ظاهرة سوء الفهم وأخطاء السمع-  3

يف االحنرافات  أثر واتمع املتكلم من كل فهم لسوء
يف الغالب  -عرفها اللغة، وهي احنرافات تبتدئ اليت ت
أثناء يف  تغدو فردية، ناجتة عن السهو والغفلة، مث - األعم
هلا  حشدت أن بعد األلسنة، على ودوراا رحلتها

األنصار، اجتماعية معتمدة يف انتشارها ورواجها على 
، حيث تتعرض *بعد قرن اتمعية قرناًقوة التقليد 

الحتماالت "أثناء اكتساا للغتها يف اجلماعات اللغوية 
سوء الفهم وتغيري القواعد والنظم الثابتة أو االحنراف 

اللغوية الناجتة عن ولقد تركت االحنرافات .)18("عنها
واضحة على الثروة  سوء الفهم وأخطاء السمع آثاراً

ما توضح ك ،تارة من خالل الزيادة يف ألفاظها ،اللغوية
الغراب  ،ونغق، العنوان والعنيان والعلوان: األمثلة اآلتية

جبة والرُّ ،واألمي واألين للحية ،ونعق ومدحته ومدهته
ويلل وألل ومها . لةما تعمد به النخ أي ؛جمةوالرُّ

لفظان توصف ما األسنان إذا كان فيهما إقبال على 
 ،واحلثالة واحلفالة للرديء من كل شيء ،باطن الفم

والغيم  ،ونشزت املرأة ونشصت إذا أبغضت زوجها
واحلزن واحلزم ملا غلظ من  ،السحاب أي ؛والغني
 ،لدى اخليل طول الذنب أي ؛والرفل والرفن .األرض

وهي زيادة مردها  ،مما يطول ذكره ويرهق ،وهلم جرا
 ،إثر اخلطإ يف السمع على ،من حرف حرف إىل تعويض

وتارة . والذي انتهى إىل ظهورلغات خمتلفة ملعان متفقة
على  أثراً وأخطاء السمع الفهم تترك ظاهرة سوء ،أخرى
   مـنوعة ـجمم نيـب زائفة صالت عقد حيث من ،اللغة

فخلط معناها مبعىن  ،االستعمال األلفاظ اليت احنرف ا
 حركات دون ،ألفاظ أخرى تتفق معها يف األصول

اآلتية اليت أصبحت متداولة  العبارات مثل ،والصيغ املباين
من  العربية شاشات التلفاز على ،والعامة اخلاصة لدى
اخلاء    بفتح( االجتماعية ماتداخلَ حتسني :اخلليج إىل احمليط
اخلاء  بكسر( مةدخ عمج يقصدون وهم ،)والدال

بفتح اخلاء (مة دأما اخلَ ،ماتداخل أي ؛)وسكون الدال
بكسر (ام دوخ )بفتح اخلاء والدال(خدم : مجع )والدال

بفتح اخلاء (ات دموقد جتمع على خ ،)اخلاء وفتح الدال
 يشد يف ،احللقة مثل الغليظ احملكم السري ":فهي )والدال

 ؛واخلَدمة ،...رائح نعلهارسغ البعري مث يشد إليها س
على  محال خدمة الساق تسمى وقد ...اخللخال
ويف احلديث فض اهللا . )19("لكوا موضعه اخللخال
  .فرق مجاعتهم أي ؛خدمتهم

يريدون ) ابقزل مؤلف من ثالثة طوـاملن(أما عبارة 
أما الطابق  ،بذلك الطبقات تشبيها هلا بطبقات الناس

أو ظرف يطبخ ،فهو اآلجر الكبري )بفتح الباء وكسرها(
ال صلة هلما باملعىن املراد من ثالثة  وهذان املعنيان ،فيه

اشتريت : (وقل الشيء نفسه بالنسبة إىل عبارة. طوابق
 ،واتمجع خضرا)اخلضار(يريدون ا)اخلضر من السوق

وهي عبارة ناجتة عن سوء فهم املتكلمني للمعىن املراد 
  .وليس لون اخلضرة) اخلضار(الذي هو 

من أكثر األبواب  ،وتعد مسألة التذكري والتأنيث
وهي  ،فتراهم يذكرون البئر ،اليت يشيع فيها سوء الفهم

ويؤنثون الزوج  ،ويذكرون الكأس وهي مؤنثة ،مؤنثة
 ،دون اهلاء من اللفظة كرونيذ وال يكادون ،هكذا زوجة

  ا ـمع أن البوازل ال يقولون زوجته بل زوجه بدليل م

 .مث أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين: 42املؤمنون آية  يف سورةقال تعاىل ) اجليل(لقرن هنا مبعىن ا  *
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  :)34آية رقم (نطق به القرآن الكرمي يف سورة البقرة 
"لْقُونا ياآدم كُاسأَ ننت وزوجالْ كةَنَّج الَكُو منا ه
داًغَر حثُي ئْشتمالَا و قْتربا هذالشَّ هجفَ ةَركُتونا من 
 مدترأَ نْإِو":)20رقمآية (ويف سورة النساء  "نيمالالظَّ
استبالَد زانَكَمَّ جٍو زجٍو وآتيتإِ محدنَّاه قالَفَ اراًطَن 
أْتذُخوا منه شولذلك كان األصمعي ينكر  ..."ئاًي
 صحاءعلى الرغم من أنه مسعها من العرب الف) زوجة(

  : قال الفرزدق ،يف ألفاظ احلديث ويف الشعر القدمي

        وإن الذي يسعى ليفْسد زوجيت      

  هااع إىل أُسد الشرى يستبيلُكس  

    :وقال ذو الرمة

          أذو زوجة باملصر أم ذو خصومة     

  اأراك هلـا بالبصرة اليوم ثاوي          

 ،النسب كما يكثر سوء الفهم وأخطاء السمع يف
 يلّوالقانون الدُّ: تراهم ينسبون إىل اجلمع فيقولونف
     يلّوبدل الد ،)بضم الدال املشددة وفتح الواو(
قداس (:ويقولون، )الواوبفتح الدال املشددة وسكون (

بدل)كنائسي:كنسي،وعقائدي ودراسات  ،بدل عقدي
يف االستعمال  أما كلمة ضريبة فال ترد".وثائقية
والبطاقة  ،العدالة الضريبية: إال بالياء فيقال احلديث
ومل أمسعها أو أجدها ... والقوانني الضريبية ،الضريبية

  .)20("عبارة حديثة أيمن دون الياء يف 

 وياًاليت أصبحت مستوى لغ ،ومن أخطاء السمع
 ،الغث والثمني بدل السمني: لدى العامة قوهلم مقبوالً

مع الفارق بني املعنيني اللذين يراد ما التقابل بني 
أما الثمني فهو . وبني السمني ،بني الغث أي ؛الشيئني

كما نالحظ يف لغة املعاصرين تسويتهم  .الغايل الثمن

تكبدت املشاق  :فيقولون )تكبد(و) كابد( بني لفظيت
أما تكبد وكبد فهما عربيتان " ..ل كابدت املشاقبد

تكبدت : يقال .ولكن يف غريهذا املعىن ،صحيحتان
. اوسطه ووه ،كبيدائها يف السماء إذا صارت الشمس
وكذلك كبدت  ،فالن الفالة إذا توسطهاوتكبد 

: ويقال ،إذا صارت يف وسط السماء الشمس تكبيداً
  )21(."تكبد اللنب إذا خثر

يف الغالب  ،واملالحظ أن هذه األمثلة اليت نشأت
أصبحت  ،عن سوء الفهم واخلطإ يف السمع - األعم

ويعدونه  ،مستوى لغويا يقبله كثري من املعاصرين
لغة فهذا جممع ال ؛مصدرا من مصادر إثراء الثروة اللغوية
كما جييز صياغة  ،العربية مبصر جييز النسب إىل اجلمع

كما أجاز استعمال كلمة  ،أمساء اآللة من الفعل الالزم
يف اجللسة التاسعة من الدورة ) الطبقة(مبعىن ) الطابق(

كما جوز النسب إىل  ،)22(الثانية واخلمسني للمؤمتر
وجوز النسب إىل بنية  ،املثىن يف االصطالحات العلمية

)يي( بدل )بنيويكما أجاز نفي املاضي  .)23()بِن
مل أفعل هذا :" يف قوهلم) قط(بدل  )أبدا(لفظ  باستعمال

وال أفعله ) مل أفعل هذا قط:(والفصيح أن يقال ،"أبدا
االستعمال  جواز ترى واللجنة".أو سأفعله أبداً

الدهر " األبد" من معاين أثبتت اللغة فقد ،العصري
  .)24(...، أو الدهر القدمي أو الطويلمطلقاً

اليت جتري على ألسنة  ،ومن عبارات سوء الفهم
املرأة تكابد شهور احلمل : وأقالم املعاصرين قوهلم

، للكثرة) شهور(هذا )شهر(حيث يوردون مجع ،األوىل
 ،أشهراحلمل لدى املرأة ال تتعدى تسعة  مع أن أشهر

: ولذلك فإن مجع القلة هو الذي يناسب العبارة السابقة
ويتطابق  الكالم، نظم ليتناسب" األوىل احلمل أشهر تكابد
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وا يحِسفَ" :الكرميالعدد واملعدود كما جاء يف القرآن 
َألي اْفأَ ضِرربأَ ةَعشوكما نطق به . )2التوبة آية ("رٍه
والعلة . 27لقمان آية ."رٍحبأَ ةُعبس هدعب نم"ـزيلالتن

وضع  ،يف هذا االختيار أن العدد من الثالثة إىل العشرة
 ،له املشاكل ،للقلة فكان إضافته إىل مثال اجلمع القليل

ن أصحاب التيسريات إ )25(".باملالءمة له  أليق به وأشبه
أن  ،القدامى  العربيرون أنه مل يثبت يف سليقة  ،اللغوية

صيغ مجع التكسري موزعة بني صيغ مجع القلة، وصيغ 
تستخدم مع الكثري  بدليل أن هناك صيغاً  مجع الكثرة،

أخرى مع القلة، حيث ال جند هلا صيغة  ، وأحياناًحيناً
... كتب وطُرق وقلوب: دالة على القلة من مادا مثل
الكثرة القلة صيغة دالة على   كما ال جند لبعض صيغ

 ،من أجل ذلك... وأشياء وأتربة أعمال: مثل ،من مادا
تركة مش مجيعاً التكسري مجع صيغ" انتهى امليسرون إىل أن

حبيث تستعمالن فيهما  ،ةريف الداللة على القلة والكث
مها اللذان يعينان  ،والقرينة والسياق واحدا، استعماال

واسم  ،الداللة، مثلها يف ذلك مثل صيغ اجلمع السامل
فجميعها وضعتها اللغة  ،اجلمع واسم اجلنس اجلمعي

ما يرجحه،  اجلمع، وتفهم القلة والكثرة حسبملطلق 
. )26("من قرائن به وما الكالم سياق يؤديه أو بعبارة أدق،

ما جنده لدى كتاب  ،الفهم سوء ومن استعماالت
خياف  :قوهلم مثل يف ،قصصا وروايات ،األعمال السردية

ني أن الطروق هو سكني طوارق الليل والنهار، متناسامل
  .اإلتيان بالليل ال غري

اتركه حىت : ويقولون ملن يريد دئة الغضبان
  ي عبارة ترجع يف ما يبدو إىل خطإ ـيسكن غضبه، وه

قال تعاىل .نوناً) سكت(تاء من حيث أبدلت ال ،مسعي  

ن ع تكَا سمَّلَو" .)154 رقمية آمن سورة األعراف (
مالْ ىوسغضأَ باأللْ ذَخواح ويف نسختاه هدى ورحةًم 
لَّلذين هم لرهِبم يرهومن العبارات الشائعة اليت ."ونَب

ري رب مال كث: "م سوء فهم املعىن املراد قوهلترجع إىل
للقليل فال خيرب ا " رب" ن، ألأنفقته ويف هذا تناقض

مل يكن ذلك األمر : ومثل ذلك قوهلم، )27(."عن الكثري
إذ  ،مل يكن ذلك يف حسباين: بدل قوهلم ،يف حسايب
  .ب هنا مسوغليس للحسا

تزين العريس ليلة الدخلة بفتح الدال : أما العبارة
فهي عبارة يتوزعها سوء الفهم وخطأ السمع، حيث 

   ،وهي)بفتح الدال(بني لفظيت الدخلة إن هناك فرقاً
. ليلة الزفاف أي؛)بضم الدال(وبني الدخلةالنحل،معسلة

األسنان :ومن أخطاء السمع اليت أصبحت شائعة قوهلم
من التعابري و .وهلم جرا ،دل مثرمة الفصيحةمفرمة ب
ال ينبغي أن  اليت أصبحت متثل مستوى لغوياً ،املعاصرة

جنعله دبر اآلذان، وال سيما تلك االستعماالت اليت ال 
 تكن تفصلها عن الفصحى إال حواجز ومهية،ألا إن مل

 ،فإا متت إليها بعرق أصيلبنت اللغة العربية الفصحى،
اليت اكتسبت  ،نفث احلماس يف الشعب: قوهلم  مثل

نفث   :درجة رفيعة من القبول بالقياس إىل عبارة
     .وفصاحة احلماسة يف الشعب اليت تعد أكثر صواباً

، وأا يبدو أن هذه التجوزات غري متمحلةهكذا 
، وأا يف الغالب االنتشار للغة العربيةتنشد الشيوع و

اليت  ،ومقاصدها حكمتهاة وصحتنساق لقوانني العربية 
الذي حيافظ على ثوب  ،ايبقوانني التطوير اإلجيتذعن ل

  . العربية، ويضمن له التجدد على الدوام
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  :االرجتال ممن قويت فصاحته -4

يعد االرجتال من أكثر الوسائل إحياء للغة، وهو 
إذا قويت  األعرايب"يث إن ح ،مبدأ أخذ به القدامى

رجتل ما مل يسبقه ، تصرف وا، ومست طبيعتهفصاحته
فقد حكي عن رؤبة وأبيه أما كانا يرجتالن  ؛إليهأحد 

ذلك ما  نوم ،)28("ألفاظا مل يسمعاها وال سبقا إليها
 للملك ألنه جيرب) اجلَبر:(جاء به ابن أمحر الباهلي مثل

  :وهو اللهو يف قوله) الديدبون(جبوده، و

                ق الديدبـون وقـدوا طريـخل      

  رفات الصبا وتنوزع الفخ

  :للنار عندما يتفاءل ا يف قوله) املأنوسة(ولفظة 

               عن أردافها صعدا تطـايح الطل      

  الشرر ر عن مأْنوسةكما تطاي   

يف هذه  باباً ،يف اخلصائص ،وقد أورد ابن جين
عت أم تالحق تابع منها أيف وقت واحد وض: اللغة

يكون وقع يف أول األمر   البد أن" أنه  ؤكداًبفارط ؟ م
بعضها، مث احتيج فيما بعد إىل الزيادة عليه، حلضور 

ولقد محلت لنا . )29("فشيئاً الداعي إليه، فزيد فيها شيئاً
 ،أن بعض األعراب وبعض الشعراء ،تاألخبار والروايا

كانوا مولعني بالوضع واالصطناع، ومن ذلك ما تنبه 
 يف شعر الصعاليك الذين يرجتلون ألفاظاً ،إليه اللغويون

فاألصمعي مل يعرف  ؛"مل تسمع ا العرب قط ،غريبة
  : يف قول األعلم يصف جراء الضباع" اليلسح"

  ن جلودهن ثياب راهباليل كأنـسود سح

 من األلفاظ الغريبة طائفة جيد ألشعارهم واملتعقب
 ،الغريب هذا أن غري ،)30(آخر مكان يف توجد ال اليت

استطاع أن يكتسح سوق اللغة، ويضمن لنفسه  

وعبارات  وقد أورد ابن دريد يف اتىب ألفاظاً. الرواج
حممد صلىاهللا عليه وسلم، من  مل تسمع إال من النيب

اإلنسان يف   إذا مات) مات حتف أنفه(:عبارةذلك 
) الينتطح فيها عنـزان(مث عبارة . لفراشه من غري قت

كما . الزانية أي ؛)الزمارة(و) اآلن محى الوطيس(و
أول من "عن بعض الثقات أن  أورد السيوطي نقالً

، وهو أول من مسى يوم كعب بن لؤي" أما بعد: "قال
، وغريها من )31(اجلمعة اجلمعة، وكان يقال له العروبة 

مسعت من الشعراء الذين قويت فصاحتهم   لفاظ اليتاأل
 :الكَتر والتوأبانيان والكراض اليت تعين تباعاً: مثل

  .السنام، وقادمتا الضرع، وحلق الرحم

يف هذه االرجتاالت وغريها،  إن التأمل األملعي
وال سيما الذين يشهد هلم  - يؤكد أن العرب القدامى

اللغة وفق املقامات كانوا يتصرفون يف  –بالفصاحة 
 ،رغبة منهم يف إصابة الوصف ،املختلفة اليت تعرض هلم
الذي ال يتجاوز املعىن املراد، ، والتعبري باللفظ الدقيق

       :وقد أخرب أبو حامت يف اجلمهرة قال. وال يقتصر عنه
سألت أم اهليثم عن احلب الذي يسمى أسفيوش ما "

فأفكرت  ،فأريتها ت،حبا منه أرين :امسه بالعربية؟ فقالت
هذه البحدق، ومل أمسع ذلك من : ساعة، مث قالت

ؤكدة من خالل هذا االرجتال إصرارها م)32(.غريها
على استغالل وسائل وأسباب رقي اللغة ومنوها، دون 

اظ اللغات األخرى، وارتداء أثواا اليت اإلبقاء على ألف
) البحدق(السليم، مرجتلة لفظة  العريبميجها الذوق 

املتمتعة بكامل احلقوق اليت تتمتع ا ألفاظ العربية، من 
ها وصيغتها، وقابليتها لالشتقاق منهاحيث جرس.  

فكما حكي عن املربد أن . هذا هو مبدأ املتقدمني
وسألوه عن معناها ) لقبعض ا( مجاعة وضعوا له كلمة 
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  : ليه قول الشاعرالقطن مث زاد ع: فقال

يث أوجد املعىن ، حكأن سنامها حشى القبعضا
  .واخترع له الشاهد

أن نفوت على اللغة العربية  ،هل نرضى حنن اليوم
   اليت ،مسايرا لألطوار اجلديدةاألخذ بأسباب منوها و

أقحمت فيها،  ،قلقتحمتها األمة العربية، أو على األا
اليت تفضي  ،إبادة فوضى التجوز  متمسكني بضرورة

  بالعربية إىل السري يف غري نظام؟

أن اللغة مل جتر على  ،احلق الذي ال ميترى فيه
حلاجات  تباعا وضعت بل واحدة، دفعة األلسنة
ال املعاصر  العريبوإذا كانت حاجات  .متكلميها
بال  ،ربية يفضيحجر يفرض على الع أين فإ،  تنقطع
ن جماراة أحوال احلضارة املعاصرة، ، إىل إقصائها عشك

ال ينبغي أن تضع على  ،لكن هذه احلرية يف التجوز
إن . أعيننا عصابة جتعلنا نقبل ما ال يوافق أصول العربية

جيب أن تصاحبها نظرات ثاقبة  ،التوسعة يف العربية
جتديد  أيألن  ،حتفظ للعربية وملتكلميها اهلوية والكيان

يراعي موافقة اجلديد ألصول اللغة  ،ال بد له من ذيب
ولقد أحسن مصطفى . وقواعدها اليت توطد أركاا

يف التعبري عن احلاجة إىل التوسع يف اللغة  ،الغالييين
أو  أو تصريفاً جمازاً ،فكل ما يوافق أصول اللغة:"قائال

وق عند أصحاب الذ وكان مقبوالً ،أو قياساً اشتقاقاً
 السليم، وكنا يف حاجة إليه،جاز لنا استعماله، وإن مل

الم العرب فهو من وما قيس على ك. يستعمله اجلدود
على  فإن األلفاظ الشائعة ،وعلى اجلملة )33(."كالمهم
واخلطباء  ،املفلقني الشعراءو ،البلغاء الكتاب ألسنة

ن ااملصاقعة، ليس هلا وجود يف املعجمات العربية، وك
     اإلمضاء مبعىن :مثل لسماعا أو أصل يف القياس هلا

مبعىن التغيري،  ر، والتحويلتوقيع، واإلجازة مبعىن العطلةا
 والصدفة ،والتسييس مبعىن إدخال السياسة يف أمر ما

مبعىن اإللغاء، والعشوائية  مبعىن املصادفة، والتشطيب
مبعىن السري على غري هدى مستنري، وتكبد مبعىن عاىن 

والفنان مبعىن املُفن، والعملية اجلراحية مبعىن   املشاق،
للفظة جو،  أجريت له جراحة، وأجواء البالد مجعاً

والفرحان مبعىن املسرور، واملتفرجون مبعىن املشاهدون، 
كتاب، واجلوسق مبعىن  والة مبعىن الصحف يف شكل

: اصطالح  أو ،واملخضبة مبعىن خرقة احليض ،الكشك
املآيل املرادف خلرق احليض ، كما يؤكد ذلك حديث 

إلماء وال محلتين ما تأبطتين ا: عمرو بن العاص قائالً
والقزع مبعىن نوع من احلالقة .ات املآيلالبغايا يف غُرب

منه  ليداًتق ،ا اليت أصبح شباب هذا العصر شغوفاً
وهي  ؛ كرة القدم، والزفانني الغربينيملشاهري العيب

 ،يف مواضع منه حلق الرأس وترك بعض الشعر متفرقاً
وقد ى الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم عن 

 ،والدرابزين مبعىن احلاجز على جانيب املرقاة. القزع
ألا تسعل  ؛والقحبة للبغي ،حيمي الناس من السقوط

واملصولة لآللة اليت تقوم بعملية عزل احلبوب وتنحنح، 
وغريها من األلفاظ واالصطالحات  ،عن التنب والعيدان

العربية السائغة اليت يقبلها الذوق العام، ويفرضها 
التطور العام يف دالالت الكلمات العربية من قرن إىل 

مطالب  اللغويقرن، ألا كلها تطورات تليب للمجتمع 
جات املتجددة، وال سيما أا ظلت التعبري عن احلا

س هناك ارتياب متمسكة بالقوانني العامة، ولذلك لي
 ،الكلمات واالصطالحات وال سيمايف صحة استعماهلا،

الذي يقوم به  ،اليت تدخل يف إطار التطوير القصدي 
مثل الشعراء وامعيني لسد  ،يف اللغة املتخصصون
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ات احلياة العلمية عن مستجد ،جة والنقص يف التعبرياحلا
والسياسية والعسكرية واالقتصادية والسياحية، كما هو 

مكتب تنسيق  اليت يصدرها ،املعجمات إىل الشأن بالنسبة
واضحة يف   خطة املكتب حيث يعتمد التعريب بالرباط،

وضع االصطالحات العلمية بالنسبة إىل ميادين املعرفة 
والطب  ،اليت يشملها املعجم مثل اصطالحات البورصة

وعلم السكان  ،اللغويالنفس  وعلم ،والنفط والفيزياء
من األلفاظ  ،جرا وهلم )34( ،والتعمري والدراسات التقنية

، وحترر منطقها الداخلي جسد اللغة، والتعابري اليت توسع
من خالل استغالل  حركيتها الذاتية تنبعث جمدداًوجتعل 

وقد عرب جربان . اإلمكانات االشتقاقية اهلائلة للعربية
عن ذلك يف نص املقابلة اليت أجرا معه  ،خليل جربان

حيث  ،حول مستقبل اللغة العربية ،جملة اهلالل املصرية
حياء إلإن خري الوسائل، بل الوسيلة الوحيدة :" قال

؛ لب الشاعر، وعلى شفتيه، وبني أصابعهاللغة هي ق
فالشاعر هو الوسيط بني قوة االبتكار والبشر، وهو 

إىل عامل البحث،  عامل النفس ما حيدثه السلك الذي ينقل
الشاعر .وما يقرره عامل الفكر إىل عامل احلفظ والتدوين

أبو اللغة وأمها، تسري حيثما يسري، وتربض أينما 
حبة، على قربه باكية منت يربض، وإذا ما قضى، جلست
  ...بيدها حىت مير ا شاعر آخر، ويأخذ

ذلك الزارع الذي يفلح حقله  ،أعين بالشاعر
عن احملراث الذي ورثه  ،ولو قليال ،مبحراث، خيتلف

عن أبيه، فيجيء بعده من يدعو احملراث اجلديد باسم 
الزهرة  بني الذي يستنبت البستاينّ وذلك جديد،

زهرة ثالثة برتقالية اللون،  ،احلمراء الصفراء، والزهرة
، فيأيت بعده من يدعو الزهرة اجلديدة باسم جديد

ذا رسوم  وذلك احلائك الذي ينسج على نوله نسيجاً

وخطوط ختتلف عن األقمشة اليت يصنعها جريانه 
. احلائكون، فيقوم من يدعو نسيجه هذا باسم جديد

شراعني  أعين بالشاعر، املالح الذي يرفع لسفينة ذات
 ،ذا بابني ونافذتني الذي يبين بيتاً ء، والبناشراعا ثالثا

بني بيوت كلها ذات باب واحد ونافذة واحدة، 
والصباغ الذي ميزج األلوان اليت مل ميزجها أحد قبله، 

، فيأيت بعد املالح، والبناء، جديداً فيستخرج لوناً
من يدعو مثار أعماهلم بأمساء جديدة، فيضيف ،والصباغ

إىل سفينة اللغة، ونافذة إىل بيت اللغة،  لك شراعاًبذ
مع استيفاء متناه للمقتضيات )35(."إىل ثوب اللغة وثوباً

والشرائط البيانية والقواعدية اليت تسم اللسان العريب 
  .البليغ

  :راض من اللغة األجنبية املتفوقةاالقت-5   

 يظل على الدوام مرتبطاً ،احلق أن تاريخ الكلمة
كلمات يف عصر بتاريخ احلضارة اليت أوجدا، وأن ال

. املسافرين إىل اخلارج كبري حد إىل تشبه الثورة املعلوماتية
املرشح الرئيس هلذه  ،بوجه عام ،وتعد ألفاظ احلضارة
حيث  العامل، ا لغات بتليتاليت ا ،السياحة اللفظية

 مع األدوات جرارة وجيوش جارفة، سيول شكل يف تنتقل

معات اللغوية تالصناعية اليت تدل عليها، فإذا مل تقم ا
بتهذيبها وإخضاعها ألنظمة اللغة العربية، فإا  ،العربية
دون مراعاة ما جيب أن  ،تأخذ مكاا داخل اللغةس

لها أقرب إىل اللغة اليت جتع ،يتوافر هلا من مميزات
 ،اللغوياستدخلتها، مث تفرض نفسها على اتمع 

الذي يلجأ إىل الطرق السهلة لسد النقص يف التعبري عن 
ات احلضارة من أن حاج احلاجات املتجددة، وانطالقاً

لتلك األمم املستضعفة املستقبلة املعاصرة متعددة، فإن 
بشكل  ،ملتكاثرةبال أمسائها ااحلاجات، تضطر إىل استق
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مر، ويتسع اخلرق على ، وعندما يبلغ األمر املُذينّطوفا
الراقع، زل األمة كما هزلت لغتها، كما هو مشاهد 

 ،بالنسبة إىل كثري من الشعوب اليت فقدت لغتها ،اليوم
الذي أظهرته لقبول األلفاظ  ،على إثر التسامح الزائد

  .هااليت حسمت املعركة اللغوية لصاحل ،األجنبية

يف مأمن حصني من هذا  ،وإذا كانت اللغة العربية
 الذي تلوح به لغات العامل املتقدم، ألن هلا قرآناً ،الفناء
  ،*"ونَظُافحلَ ها لَنَّإِو ركْا الذِّنلْزَّن نحا ننَّإِ:"حيميها
 ،عجيباً تواجه اآلن وضعاً اللغة العربية اخلالدةهذه  فإن
فهي تقف يف مواجهة حشد :قومياً ، أماوحضارياً قومياً

جهود  مواجهة ويف اليت تنتمي إليها، ،من اللهجات
لتيار  عن جمال االستعمال، انتصاراً ،حتاول إقصاءها

وهي  ،لغة احلضارة احلديثة فإن :حضارياً وأما .العاميات
 ،على وجود العربية قد طغت ،يف املقام األول ،اإلجنليزية

 ، مث إن طوفاناًالعريبالوطن يف جمال العلوم، يف داخل 
من األلفاظ اجلديدة يتدفق كل يوم على هذه اللغة 

هل تستوعبه من ، )36("املعزولة، ويراد منها أن تستوعبه
كما هي  ،بصورها ،خالل اقتراض الكلمات األجنبية

لدى األمم اليت أوجدا، أم جيب أن تتنكب هذه 
  بطريق الترمجة؟ االقتراض أهوال السبيل السهلة، وتركب

الذي ال ريب فيه، أن القرآن  ،إن القول الفصل
رغبة منه يف اإلحاطة  ،الكرمي قد أخذ ذين املبدأين

ليس :" عن بعض املتنطسني قال الثعاليب نقالً.بكل شيء
ويعد إدخال  )37(."وهي يف القرآنلغة يف الدنيا إال 

   ،إىل اللغة العربية القرآن الكرمي أللفاظ اللغات األخرى،

بألفاظ دعت  ،حنو االنتفاع إغناء ملعجمها، ونزوعاً
،  حدثنا زكرياء"رقال ابن املنذ. احلاجة إىل استعماهلا
 ، حدثنا إمساعيل بن عبد الكرميحدثنا حممد بن نافع،

ما يف اللغة :"حدثين عبد الصمد، مسعت وهبا يقول
وما فيه من :"قيل." قرآن شيء قليلمنها يف ال شيء إال
 إشارة منه )38(."قطعهن:يقول"فَصرهن:"قال"؟ الرومية

: اليت يقول فيها تعاىل )259 رقمآية (إىل سورة البقرة 
 لْعاج مَّـُث كيلَإِ نَّهرصفَ رِيالطَّ نمّ ةًعبرأَ ذْخفَ الَقَ"
لِّى كُلَع جلٍب ّمننَّه جمَّثُ ءاًز ادعنَّه ياتينك سياًع 
ولَاعاَهللا نَّأَ م زِعيز حكهذا هو دأب القرآن الذي ".يم

اقترض مجلة من األلفاظ األعجمية اليت تفردت ا تلك 
اللغات، لكن رب العزة تصرف فيها تصرف املقتدر، 
وأحلقها مبفردات العربية بعدما وشاها بألوان الزخرف 

الحيس  ،أثناء القراءة العربية، حىت إن الذي مير عليها
 ا، ألاليت أدجمت فيها يف املواضع وال نبوا اًمتفيها أَ

ث يحب ،العريباليت توافرت للكلم  ،متتعت بكامل احلقوق
اخلناذيذ الذين  إال ،ال يتمكن من إرجاعها إىل أصلها

يتضح من   ضربوا يف التنطس بقدم راسخة، كما
جهنم والصراط :(اليت احتواها القرآن ،املعربات اآلتية
ن والشيطان واإلفك والبعري والزيتون والسلوى وامل

والسلسبيل وطه وبيع وسجيل وسندس وسرادق  وسقر
وقسورة وغساق ومشكاة والطور والفردوس واليم 

وهي عند التدقيق يف القرآن ...) ، وهيت وآمنيوالنيب
تكاد  ،ألفاظ ال تنوف عن ثالث وأربعني ومائة لفظة

أئمة اللغة ختلو من عالمات عجمية االسم اليت حددها 
كما  ،أخذ اللفظة من اللغة األصل: العربية يف سبع هي

تعديل عليها، وعدم قابليتها  أيداث ـي دون إحـه   .9  آية،سورة احلجر*
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 ،لألوزان العربية املعروفة، وجميء النون والراء يف أوهلا
والزاي بعد الدال يف آخرها، واجتماع الصاد واجليم 

رباعية مث آخرا أن تكون اللفظة  ،فيها، أواجليم والقاف
الراء، والفاء، : أو مخاسية خالية من أحرف الذالقة مثل

  )39(.وامليم، والنون، والباء، والالم

يشهد أن الكلمات املقترضة  ،اللغة العربية إن واقع
بأمشاج  ،أت متأل لغتنا اليومبد البقاء، هلا اليت بدأ يستتب

من الكلم اإلجنليزي اليت رحبت رهان السباق  والفرنسي
وبني اللغة العربية، ألجل ذلك  ،يف معركة التنافس بينها

جيب التنبيه إىل أن االقتراض على الرغم من املساعدات 
األمم املتخلفة يف امليادين  ،التنموية اليت يقدمها للغة

والتجارية والعسكرية والسياحية، العلمية والصناعية 
سالمة اللغة، ألجل  فإنه ينطوي على وبال وخيم يهدد

جيب اختيار أنسب الطرق اليت تراعي مصلحة  ،ذلك
، وحتقق غايات الدمج )بكسر الراء(اللغة املقترضة 

املنسجم مع طبيعة وظروف اللغة العربية، اليت جتعلها 
يف موضوعات مى اليت وضعها القدا ،الرسائل اللغوية

عن جري سيل جراف من األلفاظ  يف غىن ،خاصة
اليت ال تفرضها املصلحة يف الوقت الراهن،  ،األعجمية

املعجمات اخلاصة  تلك الرجوع إىل ،إذ مبقدور متنطسينا
لسد النقص  ،اليت جتمع املادة اللغوية يف موضوع واحد
دون اللجوء ،يف التعبري عن مستحدثات احلضارة الغربية

ألن  ، استعارة أمسائها إال عند الضرورة القصوىإىل
وإذا شاع تداوهلا اكتسحت  ،العجمة إذا بدت فشت

للعربية  تبقي ال حىت ،واجلذوع اجلذور واقتلعت
انظر مثال . ما يبقيه الوشم يف ظاهر اليد الصحيحة إال

اليت ذاع صيتها يف ) (Echographie:إىل الكلمة اآلتية
من  ،اعها يف رحم األمهاتتصوير جنس األجنة وأوض

ويف أحسن  ،تغيري على التسمية أيدون إحداث 
مع أن  ،تلفزة الفحص بالصدى: احلاالت يطلق عليها

يهدينا إىل كلمة  ،العريبالبحث يف كتب التراث 
 ةـيده يف رحم الناق) مراملُذ( اليت تعين إدخال) التذْمري(

وز وذا جي ،ليعرف نوع اجلنني هل هو ذكر أم أنثى
من جمال  ،على عالقة املشاة نقل هذا اللفظ اعتماداً

به املذمر إىل جمال اآللة املخصصة  الذي يقوم االستطالع
اليت تعكس خمتلف األوضاع داخل  ،اللتقاط الصور
) مذمرة(فنولد من الكلمة اصطالح  ،جسم اإلنسان

بضم امليم ) مذْمرة(أو ) فعلةم(بكسر امليم على وزن 
وقل الشيء نفسه بالنسبة ). مكحلة(الثانية مثل األوىل و

جيب  اللذين) التفاريج(و) احلُلْفُق(إىل اصطالحي 
الذي وافق  )40()الدرابزين(إذاعتهما بدل اصطالح 

مع العلميعليه ا اللغة العربية  وجممع العراقي
أكثر ) احللفق(، على الرغم من أن اصطالح بالقاهرة
باإلضافة إىل  ،وهو ،العريبلجرس ومناسبة ل توافقاً
وهلم جرا من  ،للعربية الصحيحة االبن الشرعي ،ذلك

من يهب هلا احلياة من  اليت تنتظر ،االصطالحات العربية
يطلق  أن بجيالذي ) املَثْبنة(اصطالح  مثل ،اجلد أبناء

رأة املشط واملرآة وأشياء على الكيس الذي تضع فيه امل
: واصطالحات".sac"الدخيل اللفظة عن ، عوضاًأخرى
  .املشار إليها، أو املخضبة واملقرأة والقزع املآيل،

يف عصر العوملة  اللغويأن االقتراض  ،واخلالصة
ال بد منه، مثله مثل باقي االقتراضات اليت  أصبح شراً

يف حتقيق التنمية، غري أن  أمالً ،ني ا الدول الفقريةتستع
العبء الذي متثله بالنسبة نظراً إىل  ،األخرى االقتراضات
مطالبة بتسديد  اليقني أا علم تعلم اليت ،الدولة إىل ميزانية

عندما  إليها إال فإا ال تلتجـئ ،ديوا يف أجل مسمى
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فهو  ،للغويا االقتراض أما العامة، املصلحة هاتفرض
من نوع آخر، ألنه اليتطلب استرجاع الديون  اقتراض
احلدود  خيترق ،جماينّ اقتراض إنه بالفوائد، مرفقة
ات اليت تتضمن سافات دون انتظار إبرام االتفاقوامل

نالحظ  ،أجل هذا ن، مشروط ومعايري التسديد وآجاهلا
 اقتراض على ،املتخلفة لدى األمم واضحاً أن هناك إقباالً

أن  كلمات وأشياء األمم املتقدمة، ألا تعلم مسبقاً
ن تضطر يف ول بيض،ر التحمالت سيبقى صفحات دفت

  .يوم من األيام إىل استرجاع ما اقترضته

قد حيدث  يتضح مما سبق أن االقتراض مبدأ لغوي
 وسياسياً من اللغة املتفوقة اقتصادياً ،يف اللغة عفويا

    وضيقاً إىل اللغة اليت تعاين نقصاً ،وعلمياً وعسكرياً
يف التعبري عن مستحدثات احلضارة الغربية، وقد يكون 

من لدن أهل االختصاص، إما من خالل  مدروساً مدبراً
بفتح (لى اللفظة املقترضة دخال بعض التعديالت عإ

حىت تتوافق مع اللغة املتلقية، وإما بواسطة الترمجة، )الراء
 عنصر إىل حملي ضم عنصر بواسطة ريق التهجنيط أو عن

وواملاكر السوسيوثقايفّ:(مثل أجنيب حيث ) ...اقتصادي
هلة إىل زل بسرعة مذـمنتجات عصر العوملة تنإن 

 ،التجارية واألسواق واملَحال واملنتديات واألزقة الشوارع
من لوازم احلياة، فإذا مل يسارع أهل االختصاص  فتصبح

عها ألنظمة العربية، فإا إىل ذيب أمسائها وإخضا
يقبله رجل الشارع ويستسيغه  الذي األجنيب امسها تفرض
ه الغلبة، ومن مثة يغدو طرده حىت تصبح ل فشيئاً شيئاً
  . مستحيالً ظرية اللغة أمراًمن ح

العربية، جيب أال يترك يف  اللغويإن التقارض 
 غةقد جيرب الل ،ااينّ استسهال االقتراض نأل ،للمصادفة

 إىل لذا ينبغي أن تتوجه جهود املقترضني اإلفالس، على

 لدى أصحاب املتداولة تواالصطالحا ،احمللية اللهجات

 حىت لديهم األلفاظ املتداولة ذيب ألجل اخلاصة املهن

 نتمكن من إغناء كوبذل ،وتستجيب لروح العصر تلني

ضروب االقتراض  مع التقليل من الداخل، من العربية اللغة
 يت ال تفرضها املصلحة العامة، إذ من الثابت أن جريال

 املهن ومن لغات أصحاب العربية، األمثال من مفردات

 ،بال ريب ،ميكن ،وذيبها ودلكها وصياغتها اخلاصة
 التعبري عن أشياء يف من إغناء الثروة اللفظية وسد النقص

مرة ذْاملُ( الصطالحات بالنسبة الشأن هو كما :جديدة
واملاليت أشرت إليها، واليت تغنينا عن ) ضبة واملثبنةخ

استعمال األمساء األجنبية اليت وضعت هلا، فال نلتجئ 
إىل االقتراض إال مضطرين جللب منفعة للغتنا العربية 

املساعدات من رغم على الاخلالدة، ألن الكلمة الدخيل 
متثل  ،التواصلية اليت تقدمها للغات اليت تنتقل إليها

شفع على الدوام السم بالعسل حىت يصيب اللغة ي خطراً
  .املستقبلة هلا يف املفصل

 أن اللغة العربية متثل متثيالً ،يتضح مما تقدم 
األطوار احلياتية اليت عرفتها احلياة العربية، فقد  صادقاً
ة، حسبألفاظ بدوية م اجلاهليأغراض اتمع  عن عربت

ارتقت معها وعندما ارتقت األمة بفضل اإلسالم، 
استحدثت دالالت جديدة وهجرت ألفاظ  اللغة، حيث

 وعندما دخلت األمة طوراً .حاجة إليها مل تعد للمجتمع
مل تتأخر اللغة عن هذه اجلدة، على الرغم من  ،جديداً

يف صاحل العربية الفصحى  أن هذا التطور مل يكن دائماً
 إىلاليت زامحتها اللهجات العامية، لذلك جتب اإلشارة 

أن هذا البحث اليعترف بسوى التطورات اليت تتجه 
بالعربية حنو الصفاء والكمال، أما تلك اليت تنحدر ا 
إىل مستنقع العاميات، فإنين أرى أنه ال وجه ملن جيعل 
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على التطورات، من دون أن  ملظاهر اللحن واخلطإ دليالً
 ، ةنقيوالتهذيب والت بالتصحيح ،لتلك االحنرافات يتصدى
 احلراص على صفاء العربية، ،نقحونتصدى هلا امل كما

 اليت تعد اجتاهاً * العامة واخلاصةمن خالل كتب حلن 
يف أصواا  الفصحى على العربية احملافظة يسعى إىل ،مهماً

وصرفها وإعراا ودالالت ألفاظها، على الرغم من أن 
مل يكن موضع اتفاق تام عند أغلبهم،  ،الصوايباملقياس 
عنهم اللغة من الشعراء  تؤخذ يتفقوا على الذين" مل حيث

أو تضييق  ،والرواة، ومل يتفقوا على التوسع يف القياس
جاءت به إحدى هلجات  ما نطاقه، ومل يتفقوا على قبول

رفضه ملخالفته الرأي  للغة املشهورة، أو خمالفاً ،العرب
كما مل يتفقوا على قبول  )41("السائد للجماعة اللغوية 

املولد، بل جعله أغلبهم مناذج لغوية زائغة عن القواعد 
اليت قررها اللغويون الفصحاء، فانتهت جهود  ،العربية

أغلبهم إىل آفاق مسدودة، حيث مل يستجب اتمع 
ملقياسهم  اللغوييف  ،ارم، كما مل يتمكنواالص الصوايب
اليت حكموا عليها باملروق  التعابري إبادة من ،الغالب
يف  فشاعت ،قبول نظرة اتمع إليها ونظر واللحن،
 يف بنيتها ودالالا للتغيري تعرضها من زاد الذي االستعمال

 ،اتمع املتجددة، فجنحت أغلب ألفاظها حلاجات تلبية
كما  ،ري عن األفكار اردةالتعب إىل ،البدوية الداللة

يف مجلة من ألفاظ اإلبل اليت تطورت داللتها ،سابقاً رأينا
إىل املعاين العقلية والقيم  ،ةسحمن املعاين املادية املُ
يرتبط بعالقة متينة  الناقة إن اسم :اردة، بل أكاد أقول

مع لفظ األناقة، ولذلك وجدوا هلا اسم اجلمل وجعلوا 
رغبة منهم يف أن يوافق ذكاء  ،جلمال نسباًبينه وبني ا

شوفطنة طَ  ومجال اجلمل، أناقة الناقة نقةب.  

راجع  ،يف هذا الفصل إىل أن تطور اللغة وقد أملعنا
 ،ألسباب وعوامل عديدة، يعود بعضها لعوامل لغوية

وبعضها اآلخر  والوضع، واالشتقاق بالتوليد ترتبط
أما العوامل . ونفسية يةوعلم ،وحضارية اجتماعية لعوامل
إىل  ةبالنسب سواء ليست ،اللغة أنظمة فإن اللغوية،
من  ،النظام املعجمي ويعد .والتغيري للتطور االستجابة

بينما متيل  والتوليد، للتوسعة اللغوية قابلية أكثر األنظمة
الثبات  إىل والصوتية ،والصرفية النحوية باقي األنظمة
 ،التطورات اليت تلحق اعلى الرغم من  واالستقرار،
 ،رغبة يف اإلتباع والنغمية أو جمهود، لظاهرة أقل استجابة

اليت تولدها التوازنات الصوتية، أو تومها لبعض 
سوء نتيجة  الصالت الزائفة بني األصوات اللغوية، أو

 ،اليت تتلقفها األلسنة ،الفهم الذي يعرض لبعض التعابري
أما العوامل  .بوالًمق ياًلغو فتشيع حىت تصبح مستوى

 ،والدينية ،والنفسية ،والعلمية ،واحلضارية ،يةاالجتماع
 يف إىل جتديد مفرداا، فإا ترجع،اليت تفضي باللغة 

اليت يسعى  ،إىل نوعية اتمع وامليول والرغبات ،الغالب
إىل حتقيقها، مث تأيت اللغة لتعرب عن  ،األفراد واجلماعات

حبيث كلما  ات أصدق تعبري،تلك امليول والرغب مظاهر
يف زوايا  تنبذ اليت على لغتها بدا أثر ذلك ،انكمشت األمة

هلا   عنصر جيدد أييضاف إىل شجرا  وال اإلمهال،
 واتسعت لغتها ارتقت وكلما ارتقت األمة، .احلياة

التأثريات األجنبية    إمكانات تطويرها، وتقلصت ظالل
ى ـترك بصماا علحىت تسود العامل، ومن مثة ت عليها،

الستعارة  ،ب ودهاطْختلجأ إلىيت ـبقية اللغات ال
هو حال العربية  ااصطالحاا وأمسائها وتوليداا، كم

  ان ـالذي ك -اليت اضطرت إىل إغناء معجمها ،اليوم

 ،حلن العامة يف ضوء الدراسات اللغوية احلديثة: ضمن كتاب) 34(انظر التعريف بكتب حلن العوام وعددها زهاء أربع وثالثني كتابا   *

  للدكتور عبد العزيز
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ة العربية أخذت األم عندماالثراء يضرب به املثل يف 
ذي إما بواسطة التعريب ال -املعرفةبأسباب العلم و

 مثل وموازينها، خيضع األلفاظ املقترضة لقوانني العربية

 ،اعواملذي والتلفاز، ،والناسوخ احلاسوب،( :اآلتية األلفاظ
 نوفقدا ،البقر وجنون ،والصاروخ، واجلرثومة اخلبيثة

وإما  ،...)ةوالفأر املركزية، والوحدة وامللمس، املناعة،
ني به تستعل ،األجنيبمن خالل اإلبقاء على اللفظ 

مثل ألفاظ  ،العربية للتعبري عن حاجات العصر املتجددة
 ...)وأسبِجيك ودوليبران، وأسربو، أسربين،( األدوية أمساء
 وامليترو، إنترنيت،( )ولوجيةالتكن( املستحدثات وأمساء

 ،األلفاظ واالصطالحات من،جرا وهلم ...)والبوكيمون
كما فرض اليوم، ليت فرضت نفسها على عربيةا
نفسيهما  )أطفال احلجارة(و) االنتفاضة(حا طالاص

الذي مل جيد يف قاموسه  ،على اإلعالم الغريباللغوي 
االنتفاضة  خلقتها اليت ،االصطالحات من لكثري  مقابالً

الفلسطينية املباركة، فأصبح يعلكها علك اللجام، ألا 
مل تسلس على ألسنتهم، ومل تكن وليدة عبقريتهم، أو 

اليت تلحق باللغات من  ،التطور تائج أعراضنتيجة من ن
  أو من خالل ختصيصها،إما بواسطة نقل الداللة،الداخل

  .أو رقيها أو احنطاطها

  يف العربية اللغويمظاهر التطور : ثانياً

أن تطور اللغة  ،لقد أثبتنا يف الصفحات السابقة
اليت تستعملها،  اجلماعة تطور مظاهر من مظهر سوى ليس

الذي سلكته  اتبعت النهج الطبعي ،العربية وأن اللغة
 ،يف جتديد ثوا وتفتيق عبقريتها اللغات العاملية، أمالً

 ،للسيطرة على املواقف املختلفة اليت تفرضها احلضارة
بعد جيل، كما أشرنا إىل أن هذه  بعد قرن وجيالً قرناً

تفرض سلطاا على اجلماعة اللغوية اليت  ،التطورات

ا ال حتدث يف اللغة بكيفية عشوائية، وإمنا تتكلمها، أل
وبالتايل  ،لقوانني راسخة واضحة املعامل حتدث وفقاً

ليس مبقدور أحد أن حيد من انطالقتها، أو مييل ا إىل 
توفية حاجات املتكلمني ،سبيل غري السبيل اليت حتقق هلا

املتاحة يف التعبري عن األغراض املختلفة، حىت وإن كان 
حنو التهجني  ،يف بعض األحيان ،ور يسري اهذا التط
ة، ذي يصيبها عندما تغزوها لغة راقيال ،والشحوب

ال تربأ من سقمها إال إذا  ،فتترك يف جسدها قروحا
  .أخذت بأسباب الغلبة والصراع من أجل البقاء

اليت تعيش يف حميط  ،هذا هو حال اللغات احلية
. رخيها الطويلحنو السيادة عرب تا ،من الصراع والتنازع

تقص أطراف بعض اللغات، ويفىن  ،الصراع ويف هذا
أما اللغة العربية فهي باقية . بعضها، وينبذ بعضها اآلخر

 ؛ختلد ذكرها حيميها وأشعاراً ألن هلا قرآناً ،على الدوام
 نستطيع أن نرصد الكثري ،إذ من خالل تلك األشعار

من مظاهر تطورها، حيث كانت يف عصر جاهلية 
زعة ـتطغى عليها الن ،مة العربية بدوية خالصةاأل

فاألمة هي اجلماعة اليت "، احلسية املادية يف كل شيء
، أو تأمت بقيادة واحدة، والشعب هو واحداً "تؤم مكانا

اجلماعة اليت تتخذ هلا شعبة واحدة من الطريق، والفئة 
: هي اجلماعة اليت تفيء إىل ظل واحد، والنفر من القوم

هم : للقتال أو لغريه، والقوم يف مجلتهم معاًمن ينفرون 
واجليش ... الذين يقومون قومة واحدة للقتال خاصة

من جيشان احلركة يف األمكنة املتعددة، أو املكان 
بفتح " اجلند"يرجع إىل  -على الراجح -واجلند ،الواحد
يسهل  ال اليت الغليظة األرض وهي ،والنون اجليم

والقرين اسم للجمل  للنب، صفة والفصاحة ،)42("طروقها
الذي يقرن مع غريه ليلني طبعه بواسطة حبل يسمى 
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للحجارة املفروشة يف الدار اسم  والبالط القرن،
ا، والعذراء درة غري مثقوبة، واملنحة إعارة الناقة وغريه
الشاة ليستفاد من لبنها، والورطة الطني املبلل تقع  أو

والسرب  ،فيه الدواب، والسطر الصف من شجر النخيل
ق مزج اللنب ذْواملَ ،امتحان غور البئر ملعرفة عمقها

الذي هو استخراج  بعمل النبط باملاء، واالستنباط خاص
املاء، واملخضرم هي الناقة اليت قطع طرف أذا وكان 

ة خيضرمون أنعامهم، واحلنني ترجيع الناقة ياجلاهلأهل 
واجلسر واجلسور  ملوطنها، اشتياقها أو صغريها، إىل صوا

صفة للناقة الصلبة القوية على السري، واألفن قلة اللنب 
يف ضرع الناقة، وغريها من األلفاظ البدوية اليت انتقلت 

إىل الداللة على املعاين  سحداللتها من أصل وضعها املُ
من دون أن تقطع حبل املودة بينها وبني  ،اردة الراقية

بل إن حشرجة السيارات وأزيز . مصدرها األصيل
مل ، الطائرات وزخرفة املباين والتأنق يف املأكل وامللبس

الصور واألخيلة واازات اليت تعرب  تبيد تستطع كلها أن
عن عبقرية اللغة وهويتها، بل إا لن تستطيع يف 

أن تنغمنا أنغاما لذيذة كما تطربنا  ،األيام قادمات
مة احلبل ، والر)أخذه برمته: (دوية اآلتيةاألمثال الب

والعشواء ) خيبط خبط عشواء( ،البايل يف عنق اجلمل
 ،ر بهاليت ال تبصر، فهي ختبط كل شيء متالناقة 

ضرب إليه أكباد (و ،)القشة اليت قصمت ظهر البعري(و
وغريها من ، )واضع النقبوضع اهلناء م(و، )اإلبل

اليت مل تستطع حضارة العوملة  ،األمثال البدوية األصباغ
ألا أمثال  ،حياتنا املعاصرة عليها وتبيدها من أن تسطو

مل تفقد وفاستمرت مع ألفاظها  ،احلياة كتبت لدالالا
على الرغم من صالحية االستمرار يف احلياة املعاصرة، 

عرضة للتغري، بل إا  ،امالدو أن دالالا ظلت، على

، تغريت عندما اتسعت حواضر العرب بفعل اإلسالم
 من مواضع إىل مواضع أخر"فنقلت ألفاظ العربية 

 ،وشرائط شرطت ،شرعت وشرائع ،زيدت بزيادات
فكان مما جاء يف اإلسالم ذكر  ... فعفى اآلخر األول

والعرب إمنا عرفت . املؤمن واملسلم والكافر واملنافق
واإلميان هو التصديق، مث زادت  ،من من األماناملؤ

. ا مسي املؤمن باإلطالق مؤمناً وأوصافاً شرائط الشريعة
وكذلك اإلسالم واملسلم، عرفت منه إسالم الشيء مث 
جاء يف الشرع من أوصافه ما جاء، وكذلك كانت ال 

فاسم  ،أما املنافقو. تعرف من الكفر إال الغطاء والستر
لقوم أبطنوا غري ما أظهروه، وكان  جاء به اإلسالم

ومل يعرفوا يف الفسق إال . بوعاألصل من نافقاء الري
إذا خرجت من قشرها، وجاء " فسقت الرطبة:" وهلمق

الشرع بأن الفسق اإلفحاش يف اخلروج عن طاعة اهللا 
الة، اليت كانت تعين جمرد الدعاء، والص، )43("جل ثناؤه

كالصيام  ،أصبح هلا مدلول آخر، وغريها من األلفاظ
وقد أثبت  .ذكره يطول مما ،واحلج والعمرة والزكاة

من التطورات اليت طرأت  مجلة العربية الثقات اخلناذيذ يف
 ،بني اجلاهلية واإلسالم ،على األلفاظ والتراكيب

مع تغري القيم الفكرية والدينية للمجتمع  انسجاماً
اإلسالمي.  

كائن شديد الطواعية والقابلية  ،اللغة العربية إذن
للتغيري والتطوير الصحيح،الذي جيب أن حيتفظ خبيط 

 اتساعاً ،دقيق مع األصول املولدة للدالالت اجلديدة
، بشرط ارتباط هذه املولدات وتشبيهاً وجمازاً وضيقاً

دت األمة العربية، واليت أثبتت قرآنية اليت وحبالعبارة ال
على مر األعا أمشل من قواعد اللغة، مهم ،رصا أ

ولعل يف اإلشارة  .كانت هذه القواعد شاملة ومطردة
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اليت تنبه إليها علماء العربية أقوى  ،إىل ضروب التجوز
األدلة على طواعية العربية وجنوحها إىل استغالل 

عن األغراض املختلفة  ،لتعبريتاحة لمكانات املأقصى اإل
حبسب الظروف واملقامات، فقد تصور العرب معىن 

ماعة يف الواحد، وأنثوا املذكر واجل اجلماعة، الواحد يف
 ذكروا املؤنث، ومحلوا على املعىن، وحذفوا ما دلّو

عليه دليل، وقدموا ما حقه التأخري، وهي كلها جتوزات 
حكى ". ونثراً شعراً نطق ا القرآن وفصيح الكالم

من اليمن  مسعت رجالً: عن أيب عمرو قال األصمعي
: فالن لغوب، جاءته كتايب فاحتقرها، فقلت له: يقول

، )44("قال نعم أليس بصحيفة ! أتقول جاءته كتايب
ال يدرك  باب احلمل على املعىن حبراً ينوقد عد ابن ج
يدعو إىل األنس  طريفاً لطيفاً واسعاً عمقه، وفصالً

  .والتفقه يف أسراره

عرض بعض  وإذا كان اهلدف من هذا البحث هو
وانتقال  ،اليت تسلكها املعاين يف تطويرها ،األوجه

يف  ،الوضعيدالالا، فإنه جتب اإلشارة إىل أن املعىن 
ملا حتمله الكلمات من أعباء  نظراً ،يثبت الكلمة ال

السنني، وتصاريف األيام، واختالف البيئات والطبقات 
 ،االجتماعية، حيث تكتسب الكلمات خالل حياا

أو بواسطة التشبيه،  ،على طريقة النقل اازي اعتماداً
أو  ،جديدة تتولد من خالل االتساع يف املعىن تدالال

 تتعرض لهكماش، أو مراعاة ملا النمن خالل التضييق وا
عوارض االبتذال واالستخفاف، أوما تكسبه  من اللفظة

أوما يتولد عنها من معان ثانوية تسعى من عزة ورقي ،
 تطوراتوهي كلها هور على املعىن القدمي، إىل الظ
  :حصرها يف األشكال اآلتية ميكن

  

    :انتقال جمال الداللة 2-1

يثبث على حال  اللفظ إذا كثر استعماله ال
وإمنا ينتقل من داللته األصلية إىل داللة أخرى  ، واحدة

على عالقات ااز  أو اعتماداً ،قائمة على املشاة
الزمكانية والبعضية  كالسببية واملسببية وااورة ،املرسل
وهي كلها عالقات تسوغ االنتقال إىل معىن . والكلية

لكن هذا االنتقال جديد ال يقطع الصلة باملعىن القدمي، 
جينح حنو اإليهام بعدم اشتراك الداللتني يف الفكرة 
احملورية اليت يسعى املعىن اجلديد إىل طمسها، كما جتلي 

  :األمثلة اآلتية ذلك

سلج:ال وسججاال وهو الدلو العظيمة، سقيته س
فاخره : ساجله ،ومن ااز...اه يف االستقاءبار:وساجله
مرة على هؤالء وأخرى " لاحلرب سجا"و. مساجلة

هذه الداللة اجلديدة اليت اكتسبتها  )45(.على هؤالء
اجلدال واملناظرة، مل يكن فيها شيء مما  اللفظة مبعىن

عرفه القدامى، وإن ذهبوا يف معناها إىل املبادلة 
  .ملعاقبةوا

يف األصل تطلق اللفظة على الشخص  :الرائد
م على ويتقدم قومه يدهل ،الذي يرسل لطلب الكإل

     :ويف أساس البالغة .مساقط الغيث ومصادر الكإل
وامرأة رادة، وقد ...ديرود لنا الكأل ويرتا بعثنا رائداً"

وأدار الرحى ... اختلفت إىل بيوت جاراا:رادت ترود
غري أن اللفظة قد وقع فيها ، )46(..."يدهابالرائد وهو 

هذه  :مثل قولنا ،يف االستعمال املعاصر داليلّحتول 
فكرة رائدة، وهذا مفكر رائد مبعىن زعيم ومقدم يف 

ياء املعنوية شبل إن الورد أصبح يطلق على األ ،ميدانه
 الفالينّ اخلرب وردو ،الفضاء رواد :قولنا مثل ،واملادية
  ...حاالً
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مقدار  قاس: بارسبر اجلرح باملسبار والس :سرب
ما عرف  لوال املسبار:ويف املثل.قعره باحلديدة أو بغريها

امتحنت غورها ملعرفة : غور اجلرح، وسربت البئر
وسربته، وفيه  ومن ااز قوهلم خربت فالناً. عمقها

يسرب، وهذا أمر عظيم ال يسرب، وهذه  خري كثري ال
  .جربته واختربته: وسربت األمر ،تسرب مفازة ال

خالص بال  أي ؛تقول العرب لنب حمض :حمض 
... سقيتهم حمضاً: رغوة، وحمضت القوم وأحمضتهم

 أي ؛وفضة حمضة ،حمض، وسيد حمض عريب: ومن ااز
  .خالصة

: املاء ميذقه، ومذق الشرابمذق اللنب ب :مذق
فالن : ومن ااز... مزجه فأكثر ماءه، ولنب مذيق

   )47(كذاب: وفالن مذاق... ميذق الود، ووده ممذوق

ألنه يشق  ،الشعر الذي يولد به الطفل هو :العقيقة
على عالقة  اعتماداً ،، مث انتقلت داللة اللفظاجللد

ااورة الزمانية ،إىل الداللة على الذبيحة اليت تنحر يف 
  .مع حلق ذلك الشعر ،اليوم السابع

مائة من اإلبل،  أي ؛أعطاه هنيدة: تقول: هند
  :قال جرير. وهندا مائتني

                  أعطوا هنيدة حيدوها مثانية 

  عطائهم مٌن وال سرفما يف       

. مث انتقلت الداللة إىل مائة سنة يعيشها الرجل
  :قال أحدهم

            ونصر بن دمهان اهلنيدة عاشها

  ومخسني عاما مث قُوم فأنصاتا       

) هند( ابنته العريبوميكن تعليل تسمية اإلنسان 
  .أنه كان ينظر إليها أا ستكون غالية املهر

يف األصل تطلق على  للفظةنت اكا:الديوان
مث استعملت يف  اجلند،فتر الذي تدون فيه أمساء الد

مث انتقلت الداللة إىل جمموع  فيه،املكان الذي حيفظ 
، وديوان ديوان حممود درويش:، مثلقصائد شاعر معني

وديوان حممد مهدي اجلواهري، وديوان  القاسم،مسيح 
  .وهلم جرا ،أمحد شوقي

  :قال الفرزدق. ضوضغ أي ؛فرس عذوم :عذم

                 يعذمن وهي مصرة آذاا     

      قصرات كل جنيبة شمالل        

مث انتقلت الداللة  ،يعين أا تعارضهن فتالعبهن
وهذا . والعذائم هي اللوائم ،يعين اللوم :إىل معىن جمرد
  .شديداً يلومه لوماً أي ؛يعذم صاحبه

التباعد عن املياه  :يف األصل وهو :ـزهالتن
واألقدار، مث انتقلت داللة اللفظة إىل اخلروج إىل 

ألن البساتني يف كل بلد تكون خارجه، فإذا  ،البساتني
أن  أي ؛زهـأراد أن يذهب إليها، فقد أراد أن يتن

  .وينتجع اخلُضر واجلنان ،يتباعد عن البيوت واملساكن

ز ومن اا. أصله اشتداد العصب والعرق :التوتر
فيها شنج  أي ؛األنساءتوتر عصبه، وفرس موتر : قوهلم

ومن العبارات احملدثة اليت نسمعها . كأمنا وترت توترياً
توترت العالقة بني دولة : من وسائل اإلعالم قوهلم

 .وهلم جرا ،ساءت ومالت إىل الشدة أي ؛وأخرى
  د لديها ـفول ،جازـمن سيل الكلمات اليت دخلها املو
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 :مل تكن معروفة من قبل مثل قولنا ،دةدالالت جدي
حار،  وهذا استقبال وعقد املناقشة، جسم املشكلة،

وأبعث إليك سالمي احلار، وهذا لون دافئ، ومسعت 
اإلنسان واحليوان  توظيف أعضاء عن كناهي ،حلواً صوتاً
رأس املال، ووجه النهار، : مثل قوهلم ،يستعار منها وما

وعني العقل، وفم الفتنة، وإنسان العني، وعني الرضا، 
وأعناق الرياح، وكلكل  وجرح اللسان، وأسنان املشط،

وكبد السماء،  النحور، ومثار الدهر، وحبل الوريد،
ورأس اجلبل، وفم ة، الزجاج قوعن ،ورجل الطاولة
  ... ومسع األرض وبصرها وبطنها، األرض الزمان، وظهر

  :تعميم الداللة  2-2

فينتقل معناها من  ،وهو إجراء يلحق بالكلمات
إىل معىن أو  ،يف أصل الوضع دهو املراكان  ،معىن ضيق

حيث إن كثرة استعمال املعىن و ،معان أكثر اتساعاً
 ،تبلي ،اخلاص يف املعاين العامة بواسطة توسيع الداللة

 ،املعىن اخلاص الذي تدور عليه الدوائر ،مع مرور األيام
عليها سوى  ال يدلنا ،فتتحول داللته بكيفية معقدة

اليت تعىن بتأثيل الكلمات، وما تتعرض إليه  ،املعجمات
 ،يف أثناء حياا من تغريات ال ميكن استطالع مصريها

أن يضمن لنفسه البقاء " معىن أي ال يستطيعدام  ما
للظهور  تتحفز دائماً ،، فهو حموط مبعان ثانويةمطلقاً

رة كما ميتص فرع الشج ،عليه، وحيل نفسه حمل القدمي
وعندئذ جتد العصري إىل أن يذوي اجلذع األساسي ،

إىل معىن  األصلي )48("الكلمة نفسها وقد تغري معناها
اقتضته الظروف اللغوية واحلضارية، من دون أن  ،آخر

تقوم اجلماعة و ،يري أحياناًيكون ألحد يد يف ذلك التغ
اللغوية بنفسها بذلك التغيري املقصود بتوجيه من العلماء 

 دف ،أخرى أحياناً املخضربني املتنطسني يف اللغة

حلقت بالكلمات  اليت التغريات من يلوح كما املعىن توسيع
  :اآلتية

. الراية تؤكد املعجمات أن أصل الغاية هو :الغاية
حتت  أي ؛حتت غايته كذا ألفا اجتمع:"قال الزخمشري

ألن كل قوم "وقد مسيت اية الشيء غايته ، )49("رايته
مث كثر حىت  ،رايتهم أي ؛ينتهون إىل غايتهم يف احلرب
واألصل  ،ةولكل غاية اي ،قيل لكل ما ينتهى إليه غاية

  )50(."ما قلناه

 :ويف غريه يقال. هو راكب البعري خاصة:الركب
داللة الراكب لتشمل  مث عممت ،الوبغ ،اروحم ،فارس

 ،سواء كانت وسيلة الركوب بدويةركوب كل شيء، 
  .ن مستحدثات هذا العصرأو كانت م

هي النوبة تكون بني القوم يتناوبون  :الفرصة
: يقال. نوبيت أي ؛جاءت فرصيت من السقي. على املاء

  :قال الشاعر ،إذا جاءت فرصتك من البئر فأدل

                                   تراها وقد زادت يداها قَباضة
  كأوبِ يدي ذي الفُرصة املُتمتح

مت داللة اللفظة لتشمل كل شيء ترجو مث عم
واأليام  ،فرصته فالن أصاب :فقالوا ،فرصة فهو نواله
  ...فرص

 ،ترجع داللة اللفظة إىل عمل النبط :االستنباط
مث صار كل استخراج للماء . وهو استخراج املياه

مث  .ههم انبطوا املاء واستنبطو: تقول ،يسمى استنباطاً
: ومن ذلك ،وغريها زاد التعميم فشمل املعنويات

 ورأياً واستنبطت معىن مفيداً ،استنبطت من فالن خرباً
  ...صائباً
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 ،أعطاين فالن منيحة ومنحة وكوفاً:تقول:املنيحة
  قال ذو الرمة. وهي الناقة أو الشاة تعطى لشرب لبنها

                             نبت عيناك عن طلل بِحزوى
نِح القتطاراحمته الريح وام  

مث عممت داللة اللفظة حىت صارت كل عطية 
  ،منح الرجل املال غريه: تقول. منحة ومنيحة

 منح لبناً من منح منحة ورق أو:" ويف احلديث
  ."كان كعدل رقبة

وهو يف األصل اختالط األصوات يف  :الوغى
مث عممت الداللة فصارت احلرب تسمى  ،احلرب
  .الوغى

عةالنمث . غيث والكإلالهي يف األصل طلب  :ج
انتجعت  :تقول.كل طلب انتجاعاً عممت داللته فصار

  :قال ذو الرمة. طلبت معروفه أي ؛فالنا

                     رأيت الناس ينتجعون غيثا     
  فقلت لصيدح انتجعي بالال

مث عممت  ،الذي يكثر القول يف الباطل :الثرثار
سواء  ،ثاراًفصار كل مكثر للكالم ثر ،داللة اللفظ

  .يف غريه أكان يف الباطل أم

مث أطلقت اللفظة ،هي النهر الشديد اجلري:العربة
مث عممت داللة  ،على سفن رواكد كانت يف دجلة

أربع  أو عجلتني ذات مركبة كل فصارت اللفظة
  )51(.عربة

 ،وهي اإلبل اليت حتمل األمتعة خاصة :احلمولة
  مث عممت  ،شيء أيمث حتولت الداللة لإلبل اليت حتمل 

  .كل شيء حيمل محولة فصار

اللفظة إال إذا يف األصل ال تطلق هذه  :الكأس
. فارغا فهو قدح وزجاجة فإن كان ،كان اإلناء مملوءاً 

 ارربأَالْ نَّإِ":)5ية رقماآل(من سورة اإلنسانقال تعاىل،
يشرونَب انَكَ سٍأْن كَم مزاجمث عممت  ."*وراًافُا كَه

 ،داللة اللفظة فصار كل قدح وزجاجة يسمى كأساً
بل لقد شاعت اللفظة فدخلت ميدان . كانت فارغةولو

التباري يف الرياضة وأصبحنا نسمع عن كأس األندية 
  . والكأس العاملية ،العربية

 مث أصبح يقال ،  األصل طلب املاءهو يف :القُرب

  ...ال تطلبه أي ؛األمر هذا ال تقرب :تقول .طلب لكل

هي يف األصل اللنب أخذت رغوته أو  :الفصاحة
أفصحت  ،ذهبت رغوته أو ذهب لباؤه وخلص منه

 ،أفصح الصبح: ومن ااز قوهلم. فصح لبنها: الشاة
صح وأف وهذا يوم مفْصح وفصح الغيم فيه وال قُر،

ح ،بالعربية تكلم :العجميا  لسانه انطلق :وفَص
حسن الكالم  :والفصاحة ،اللكنة من لغته وخلصت
  .وجودته

وهي لفظة حولتها احلضارة من معناها  :اد
مأل : أجمد اإلبل: تقول. الذي يعين امتالء البطن ،القدمي
 ،الناقة علفها ملء بطوا  وأشبعها، ومجد علفاً بطوا

معىن نبيل شريف يدل على امتالء حياة الشخص إىل 
بن أيب  جاء يف حديث علي. بالشرف واخللق احلسن

؛أما حنن بنو هاشم فأجناد أجماد: اهللا عنه طالب رضي 
  . شراف كرام أي

، وإبل من اإلبل وقُطراً تقول رأيت قطاراً :القطار
ومن . مقطور بعضها إىل بعض يومقطرة، وهمقطورة 
وتقاطرت كتب  ،جاؤوا أرساالً: طر القومتقا: ااز
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غري أن داللة اللفظة قد . مبعىن جاءت متتابعة ،فالن
يستعملها  العريبكان  اليت البدوية الوسيلة جمال من انتقلت

ال آخر استدعته احلياة إىل جم ،رحلته عرب الفيايف يف
هو القطار املعروف الذي يسري على سكة  ،املعاصرة

جمموعة من املركبات اليت جترها حديدية ويتكون من 
  .قاطرة

قال  .يف األصل ضرب من سري اإلبل :صالرق
  :حسان بن ثابت

   يف قعرها بزجاجة رقصت مبا

  رقَص القَلوص براكبٍ مستعجِل    

والرقْص  الغليان، يف أخذ :الشراب ورقص
املرأة : اخلبب، والراقصة على سبيل ااز: والرقَصان

 ،فتنة بارعة الستمالة الناظريناليت حترك جسدها ب
  .فكأم شبهوا حركاا باإلبل الراقصة

. فيه املواشي تقع الوحل تعين األصل يف هي :الورطة
وقعت يف موحل ومكان ال  أي ؛املاشيةتقول تورطت 

يتخلص منه، مث انتقلت داللة اللفظة إىل معىن جمرد، 
  . يفيد البلية واملشكلة اليت يصعب الفكاك منها

كانت اللفظة يف األصل تعين إصالح  :تحريرال
 سقطها،وحتسينها بتقومي  الكتابة،اخلطإ واالعوجاج يف 

 :وهو ،اآلنمث حتولت داللتها إىل املعىن العام املستعمل 
 ؛جلنة التحرير:نقول عامة،الكتابة وإنشاء الكالم بصفة 

  .والصياغةجلنة الكتابة  أي

تها من املعىن وغريها من األلفاظ اليت انتقلت دالل
احلسيإىل معىن آخر م ،حأو من معىن  ،سمحإىل  س

معىن جمرد معنوي مثل ألفاظأوسع من املعىن األصلي ، :
 ،واخلداج  احلنني واخلجل والعشواء والذود واجلران

وغريها من ألفاظ اإلبل اليت توسعت داللتها مع كرور 
  .األيام

   :ختصيص الداللة  2-3 

إىل  العموم من ،اللفظ داللة قلصتت ما كثرياً
على جانب من  فيقتصر ،اخلصوص، ويضيق استعماله

جوانب الداللة، وهي تغريات اجتماعية تلحق باأللفاظ 
مع التغريات  ، أو انسجاماًاللغويحلاجات اتمع  تبعاً

اليت حدد  ،ألفاظ العبادات من كما حدث لكثري العقدية،
ا، وخصصها بدالالت جمال استعماهل الدين اإلسالمي

ينصرف إىل  -عندما تطلق -حمددة ال يكاد الذهن 
  :غريها، ومن ذلك، األلفاظ اآلتية

حيث كانت داللته تنصرف إىل األمان  :اإلميان
 ،مث حتولت إىل التصديق بكل شيء ،على العرض واملال

ملا جاء اإلسالم خصص اللفظة بالتصديق باهللا ورسله و
  .خريه وشره والقدر ،وكتبه ومالئكته

عاء مث جاء اإلسالم كانت مبعىن الد اليت :الصالة
 ،على املسلمني املكتوبة املعروفة بالصالة ،داللتها وخصص

، هلا املعروفةامخس مرات يف اليوم، جبميع أفعاهلا وأقو
: الشيء نفسه بالنسبة إىل ألفاظ العبادات األخرى لوق

فاظ األل عن ناهيك ،والعمرة والزكاة والصوم احلج
وهلم   ،واملنافق وبيت اهللا املسلم :مثل ،اُألخر اإلسالمية

  .جرا

أن هذا اللفظ يف غاية  يؤكد السيوطي :السبت
حيث إن السبت يف  ،احلسن على الداللة املخصوصة

مث خص يف االستعمال لغة بأحد أيام "اللغة هو الدهر،
    )52(."األسبوع، وهو فرد من أفراد الدهر
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الذي يأيت بفنون من  احلمار الوحشي :الفنان
  :قال األعشى. العدو

                     وإن يك تقريٌب من الشد غالَها
  مبيعة فَنان اَألجاري، مجذم

مث خصصت الداللة يف التفنن يف ضروب القول 
  ...م والغناءوالرس

غري أن اتمع  ،هو اسم لكل صانع :اإلسكاف
أطراف هذه اللفظة حىت أصبحت خمصوصة  قص اللغوي

  .بصانع اخلفاف

مث  ،اسم يطلق على الذكر واألنثى :العروس
أما الرجل  ،خصصوا االسم وربطوه باملرأة خاصة

  .العريس: فقالوا له

. ري والشراخل يف ،اتمعات النساء مجاعة وهو :املأمت
إال أن املتأخرين قصروا اللفظ على االجتماع يف 

  .الشرور واملصائب

درة غري  هي الرملة اليت مل توطأ، أو :العذراء
مثقوبة، أو اسم مدينة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، 

واملالحظ أن كل هذه الدالالت . ألا مل تصب مبكروه
ف فأصبحت اللفظة تستعمل يف وص ،قد أصاا البلى

  .اجلارية البكر اليت مل تفتض عذرا

ط ، واجلمن الشرطة وهي العالمة:الشرطيرمع ش
 ،هكذا ألنه حيمل عالمة ّالشرطي ّوقد مسي. بفتح الراء

والصواب يف  ،ومنه شرطة احلرب وصاحب الشرطة
  .سكون الراء نسبة إىل الشرطة ّالشرطي

يراد به  ّأعجمي اسم هو :التالم أو :التالميذ
 مث خصصت داللة اللفظة ،الصاغة غلمان :وقيل ،اغةالص

التعلم يف املؤسسات  إىل يف التالميذ الذين يذهبون
  . التعليمية

هي يف األصل كل بناء مربع الشكل، مث  :الكعبة
. يف مكة، بيت اهللا ،غلب اللفظ على الكعبة املشرفة

  :قال األعشى

   لَيـوكعبة جنران حتم ع         

  ىت تناخي بأبوااك ح          

مث خصصت يسمع له صوت، ضرب هي:الصفقة
اللفظة يف عقد البيع، وأصل ذلك أن البيع كان يتم 

  .بضرب يد البائع على يد املشتري

هو كل شيء خسيس، مث اختصت داللته  :الرث
  .مبا يلبس أو يفترش

أو حنوه،  ّهي ماعون من اخلزف الصيين :الصينية
عام والشراب، إال أن خاص لتوضع عليه أواين الط

كماش، حيث أصبحت خاصة باآلنية داللتها أصاا االن
النحاس أوالفضة أوالذهب، اليت يوضع عليها من 

  .اإلبريق والزجاجات يف أثناء إعداد الشاي أو القهوة

 ّوقد مسي ،جمموع من الصحف يف جملد :املصحف
كذلك بضم امليم وكسرها ألنه جيمع الصحف 

أن داللة الكلمة وقع فيها  غري. فتنياملكتوبة بني الد
حيث أصبح املصحف يعين القرآن الكرمي  ،ختصيص

  .املتعبد بتالوته

قد يراد ا الذين يأخذون العلم من  :الصحافيون
غري  ،أو الذين يصحفون الكالم ويلحنون ،الصحائف

قصر داللة اللفظة على الذين  ّأن االستعمال العصري
الذين جيمعون األخبار  أي ؛يشتغلون مبهنة الصحافة

وغريها من  .وينشروا يف الصحف واالت ،واآلراء
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األلفاظ اليت كانت داللتها األصلية تستعمل يف التعبري 
حدد داللتها يف معان  ،مث ملا جاء اإلسالم ،عن أشياء
 ،والصوم ،والزكاة ،والعمرة ،واحلج ،النفاق: مثل خاصة
  ..والذكر ،والشهادة ،والتيمم

 2-4  رالداللة قي:  

تتعرض بعض ألفاظ اللغة ألشكال التحوالت 
هذا  أعراض وتبدو ،والدينية والسياسية االجتماعية

، ّزع تارة حنو الرقيـالتحول على داللة األلفاظ اليت تن
مليول اتمع ورغباته  تبعاً ،وتارة أخرى حنو االحنطاط

اليت يستمدها من السلطة الدينية أو السياسية أو 
تستمد  ،لذا فإن األلفاظ اليت ارتقت داللتها ،حلضاريةا

حيث تكون داللتها األصلية  ،رقيها من هذه السلطات
. مث تتحول إىل داللة أرقى وأشرف ،عادية أو وضيعة

  : ومن ذلك الكلمات اآلتية

وهي لفظة تعين جمرد شخص يرسل يف  :الرسول
 كما ميكن ،وقد تكون هذه املهمة وضيعة ،مهمة حمددة

 غري أن اإلسالم أكسب اللفظة شرفاً. أن تكون جليلة
عندما خصها بشخص الرسل واألنبياء الذين  ورقياً

اكتسبت اللفظة داللة  ،وذا. محلوا الرسالة السماوية
حممد  الرتباطها بشخص النيب نظراً ،راقية عند املسلمني
  .صلى اهللا عليه وسلم

ثري املتراكم الرمل الك :تعين أصل اللغة يف :اجلمهور
 ،مث حدث مسو يف اللفظة حيث انتقلت داللتها ،الواسع

ويف حديث ابن . إىل مجاعة القوم ،بواسطة التشبيه
إنا ال ندع مروان يرمي مجاهري : الزبري الذي قال ملعاوية

 ،اجلماهري العربية: ومنه ،بسهامه أي ؛قريش مبشاقصه
  ..ومجهور املتفرجني

لى نوع من الشعر كانت اللفظة تطلق ع :القريض
راد(وهو الذي يعرف عند العامة باسم  ،السطحيق(، 

مث ارتفعت داللة اللفظة للتعبري عن جنس الشعر بصفة 
ينظم  أي ؛فالن يتعاطى القريض: ومنه قوهلم ،عامة
  .حسنوله قريض  ،الشعر

اجلمل "ترجع اللفظة يف أصل وضعها إىل  :القرين
ط أحدمها إىل فريب ،أو الناقة تكون فيهما خشونة

ويسمى احلبل الذي جيمع  ،حىت يلني أحدمها ،اآلخر
ارتفعت داللة اللفظة حىت اكتسبت .)53("بينهما القَرن

  .معىن الصاحب واخلليل

إذا صاروا يف ناحية : القوم وامتازوا متيز :التميز
ا هيأَ مويوا الْازتماو")58ية اآل(قال تعاىل من سورة يس 

غري أن داللة اللفظة ارتفعت  ،متيزوا أي ؛"ونَمرِجمالْ
ال لك ": ويف احلديث. فأصبحت تعين التباعد ملزية

حىت يتميز  أي ؛"أميت حىت يكون بينهم التمايل والتمايز
  .ويقع التنازع ،بعضهم من بعض

 ،هو يف األصل خباء من صوف أو شعر  :البيت
ة مث ارتفعت داللة اللفظ ،أوكبرياً سواء كان صغرياً

 ،للداللة على البناء الفخم املعروف يف املدن واحلواضر
وغريها من األلفاظ اليت تطورت داللتها باجتاه الرقي ،

التالميذ،  التالم أو: الشأن بالنسبة إىل كلماتهو كما 
وكثري من ألفاظ  ،وأطفال احلجارة، واألخت امللتزمة
ث اإلفضاء والرف: مثل،اجلماع الواردة يف القرآن الكرمي

  ...واحلرث واملالمسة واملباشرة

  :احنطاط الداللة 2-5  

هناك العديد من الكلمات اليت يعد تطورها نتيجة 
للتحوالت االجتماعية والدينية والسياسية والنفسية 



 

 28

والذوقية، إذ تلحق اخلسة بعض األلفاظ على إثر 
فتحل حملها ألفاظ  ،تطورات الذوق يف احلياة العامة

ذين تصل إليهما مدن والتغري اللتنسجم مع درجة الت
وقد تسوء مسعة الكلمة لطول ارتباطها ".اجلماعة اللغوية

مبدلول غري كرمي، فتطرح هذه الكلمة وتستعمل كلمة 
بارتباطات ممجوجة من  غري مثقلةأخرى يف مكاا 

 ويعد. طريق ااز يه أوال عنفتستخدم ف ،جهة املعىن
لتربير يف قبوهلا، حيث اازية فيها مناط ا الداللة نصر

ازيزه عن ذكر ـمن التن نوعاً يعترب استعماهلا ا
مث يطول األمد على  ،الكلمة األوىل اليت ساءت مسعتها

وال يزال  ،استعمال الكلمة الثانية فتسوء مسعتها أيضاً
هذا املدلول املمجوج يستهلك الكلمات واحدة بعد 

غري أن هذا االحنطاط . )54("األخرى إىل ما ال اية
 ذاتياً يف األلفاظ وما تدل عليه ليس وصفاً "واالبتذال
بل الحقا من اللواحق املتعلقة  ،الزماً وال عرضاً

ومكان دون ، )55("باالستعمال يف زمان دون زمان 
مثل ألفاظ قضاء احلاجة اليت يسعى العرف إىل  ،آخر

تغيريها بسواها كلما استشعر خستها وخدشها للحياء 
، أو شأو حشو حش،إما  :فهي عند مجاعة لغوية. العام
 ،)كابينة(أو ،أومرحاض ،األدب بيت أو ،أوخالء ،غائط
القحبة كما أن لفظة . أو غريها ،األجنبيتني) اليتتو(أو

 تمع من األلفاظ اليت احنطت داللتها فاستبدلا ا
مبدأ قدمي يؤكد  وقد كان للعرب.لفظة املومس أو البغي

حرصهم على قلب املسميات اليت ال تعجبهم إىل 
ن املنحط منها فيجعلو ،الحنطاط داللتها أضدادها نظراً

واملفازة للصحراء  ،البصري لألعمى:، مثل قوهلممقبوالً
وقد  ...."واملربوكة للحمى ،وغوالسليم للملد ،املهلكة

فيوصف بوصف  ،خياف على شيء حسن من احلسد

كما يقال للفرس احلسنة  ،قبيح خشية أن تصيبه العني
كأمنا أصاب الفرس ) قرحان(والبعري الصحيح ) شوهاء(

، وإمنا )56("يئا مل حيدثوالبعري جرب مع أن ش ،تشوه
كما . احلساد تلك األنعام أعني بيجتن هو الغرض

إن استطاع  -يسعى جاهداً ،يالحظ أن الغرب املسيحي
الذي ) اإلرهاب(جيعل اصطالح  أن -إىل ذلك سبيالً

حىت يأمنوا مكر  ،ملسلمني أن يأخذوا بأسبابهأمر اهللا ا
 رقم ةاآلي(، األنفال سورة من ،تعاىل قوله يف الصليبيني

61( :"وأعوا لَدم مَّها اسطَتعتم موَّقُ نة ومن رباط 
ن م ينرِآخو مكُوَّدعو اِهللا وَّدع هبِ ونَبهرت لِيخلَاْ
هِونِدلَ ما تلَعمونهاَهللا م يلَعمهم"....  

ليحط من داللة  ،ومن لف لفه ،يسعى الغرب
وال سيما بعد جناحه يف إحلاق اخلسة  ،)اإلرهاب(لفظة 

اليت كان هلا وزن  ،بكثري من األلفاظ واالصطالحات
حيث مت استبدال كثري  ،لدى األنظمة الشيوعية اعتباري

 الشتراكيا العهدين بألفاظ احلرة السوق من ألفاظ
يةواالجتماع السياسية للتحوالت نظراً البائدين، والشيوعي 

عامة اليت حلقت ببلدان املعسكر الشرقي.  

من الكلمات اليت احنطت داللتها اتباعا مليوالت و
  :العريب اال التداويلّو اللغوياتمع 

لعل أقدم نص يورد هذه اللفظة هو  :االستعمار
 رقمية اآل(،من سورة هود ،ه تعاىلالقرآن الكرمي يف قول

60( ،السالمصاحل عليه  حكاية عن النيب: "ى ثَلَإِومود 
 هلَإِ نم مكُالَم وا اَهللادباع مِوقَ  اي الَقَ حاًالص ماهخأَ
 ؛..".ايهف مكُرمعتاس و ضِراَأل نم مكُأَشنأَ وه هريغَ
                 منها، قوتكم استخراجو عمارا يف لكم أذن أي

مث أورد الثعاليب اللفظة ضمن . جعلكم بناا وعمارهاو
فقه اللغة (عرضه للمسوغات اليت دفعته لتأليف معجم 
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فاستأذنته يف اخلروج إىل ضيعة يل :"قائال ،)العربية وسر
بني اخللوة  اجلمع فيهاو متناهية االختالل بعيدة املزار،

 تصدير مث نقرأ يف، )57( ."..ني االستعماربو بالتأليف،
  مد هللا الذي له العزة احل" :مقدمة ابن خلدون ما يأيت

بيده امللك وامللكوت، وله األمساء احلسىن ، واجلربوتو
ما تظهره النجوى أو العامل فال يعزب عنه  النعوت،و

زه شيء يف السماوات القادر فال يعج .خيفيه السكوت
واستعمرنا  أنشأنا من األرض نسماً ال يفوت،واألرض و
تنصرف  ،هي كلها دالالتو ،)58(..."وأمما فيها أجياال
البناء والعمارة والتشييد،  ظة االستعمار إىلفيها لف
اصطالح االستعمار  اكتسبها اليت ،اإلحيائية الداللة خبالف

الذي أصبح يعين االحتالل والقهر وب خريات األمم 
 )بكسر امليم( شك أن أفعال املستعمرين وال ،ةاملستضعف

الوحشية هي اليت نزلت باللفظة وهبطت ا إىل دركة 
من  ،به اللفظةأضاعت ما كانت توسم اخلسة اليت 
  .وعمرانبناء تشييد و

 .التسبيحو لذكربا املولعون :املستهترون" :ناملستهترو
 ؛ا بذكر اهللاهم الذين استهترو :آخر وجاء يف حديث

أولع به، ال  أي ؛استهتر بأمر كذا: يقال. أولعوا به أي
مث تغريت داللة ، )59(..."ال يفعل غريهيتحدث بغريه و

دميومتها الراقية احملببة، إىل داللة النقيض اليت اللفظة و
كما  تشري إىل الكالم الساقط مع الوقوع يف الباطل،

:" هماعنضح ذلك من حديث ابن عمر رضي اهللا يت
يقال  ."املستهترينأعوذ بك أن أكون من  اللهم إين

كثري األباطيل،  فهو مستهتر إذا كان استهتر فالن،
القول    يف املبطلني أي :األثري ابن قال .الباطل:واهلتر

يل الذين ال يبالون ما قيل هلم قواملسقطني يف الكالم، و
  )60(."شتموا بهوما 

نسبة إىل جبل صهيون الذي يقع  :الصهيونية
هي منطقة وعرة بالقدس الشريف، و) يبوس( قرب بلدة
وقد استوىل عليه داود عليه السالم، فاختذه . املسالك

احلدث، وخلقوا  قاعدة حلكمه، مث ضخم اإلسرائيليون
حلركتهم  امساًو هلم، شعاراً جعلوهو حوله األساطري،

الذاتية للفظة، أما  الداللة هذه هي .الدينيةو يةالسياس
اإلحيائية اليت ولدا االستعماالت اللغوية، فهي  داللتها

 ،بسوى اإلرهاب الصهيوينّ العريباإلنسان  لدى تتمتع ال
  .الفظ العنجهي القتلو املقيت، اليهودي التشددو

األلفاظ احلديثة االصطالح من  يعد هذا :العوملة
غزو  من هلةمذ بسرعة متكنت اليت نشأة،الو العهد
لذلك تعددت و احلياة،املثقفني يف جل ميادين  تخطابا

 ةوالعومل ،العوملة االقتصادية: مثل ،الصفات املرتبطة به
العوملة املالية، ، و)التكنولوجية(قانيةالتالثقافية، والعوملة 

 وهي. جرا هلمو اإلعالمية، ةوالعومل ،العوملة االجتماعيةو

ظام اخلضوع للناالخنراط و على الدول ها تعين إجباركل
إنتاج الذي تعد أمريكا قطبه األساس يف ،اجلديد العاملي 

إا تعكس  .اخلدمات املختلفةتوزيع السلع والقيم وو
 املتحدة األمريكية،للواليات عمق التطلعات اهليمنية "

حي مصاحلها األمنية القومية، أو ما يتعارف عليه من و
جمموعة  الذي جتند ليصبح واقعا معبئا كم األمريكيباحل

الزبناء يف إطار تبين حرية مطلقة لقوانني من احللفاء و
من أن العوملة ليست سوى زحف  وانطالقا.)61("السوق

ة، رغبة يف اإلطاحة بسيادة جارف للقيم الغربية املادي
يف لعبة النظام الدول، من خالل االخنراط اإللزامي 

مصلحة األغنياء، فإا  إال خيدم ال الذي ،ينّاألنا الرأمسايلّ
إىل أن هذه العوملة ليست سوى -بعد هجعة- تنبهت

لتمرير  ،أفعى رقطاء يراد لَيها حول أعناق املستضعفني
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 وإشاعة القيم املادية الرعناء ،مربيالية املتوحشةإلخطط ا

حتقيق الكونية، بل إن  بذريعة ضمري، صوت تراعي ال اليت
يف كل من  ،تمعات املصدرأعنف التظاهرات شهدا جم

بناء .غريمهاو ،اإليطالية )جنوة(و األمريكية )سياتل( مدينيت
على هذه احلمولة العدوانية اليت يكشف عنها الوجه 

جلارف، فإن اصطالح العوملة لطوفان األمركة ا ،القبيح
أجزم أنه من الكلمات  بريقه، وأكاد يفقد تدرجيياً أصبح

والسيما يف ظل وحشية  ،اليت ستصبح يف قادمات األيام
مل إال من غطرسة اإلدارة األمريكية اليت التنظر إىل العاو

 مثل قطيع الثريان اهلائجة األسود،و األبيض خالل اللونني

داد االصطالحات املنحطة اليت ع يف ،الروكي جبال يف
بالنظر إىل الداللة اإلحيائية اليت  اللغويسيمجها اتمع 
  .ينطوي عليها

تعد هذه اللفظة من االصطالحات  :اإلرهاب
ومن يدور يف فلكها  ،الرائجة على ألسنة الدوائر الغربية

مل  كلمة وهي.والتصرحيات واإلذاعات  الصحفيف
جاء يف . الفزعو  اخلوفتتجاوز داللتها احلافة معىن

رجل و والرهبويت، الرهبوت،و الرهىب،و الرهب، :اللسان
 ن ترهبأل أي ؛رمحوت رهبوت خري من: يقال.رهبوت

أخافه  :واسترهبه ورهبه،وأرهبه ...خري من أن ترحم
   .)62("هوفزع

وصف يطلق على الذين يسلكون :"اإلرهابيون
  .)63( "ةالسياسي أهدافهم ق،لتحقياإلرهابو سبيل العنف
هذه  إلصاق إىل ة األمريكيةسعت اإلداروقد 

تغيري دالالت ها يف من ةرغب ،باتمعات اإلسالميةالصفة 
وإفراغهما من احلمولة  ،االستشهاداصطالحي املقاومة و

يف سبيل حترير  اجلهاد ،مسلم كل على اليت توجبالدينية 
 .الصهاينة اإلرهابيني لدن صبة مناملغت األماكن اإلسالمية

كان األوائل  اليت اللفظة لةبدال زولـالن إىل سعت ولذلك
 يرجى اليت لقيم،ا سلم يف إعدادها على حريصني

  .رهبوت خري من رمحوت :قوهلم مثل ،االستمساك ا
االصطالحات وإىل بعض األلفاظ  ،نظرة الطائرهذه 

أرادت املؤسسات  اليت وأ ،عربية اليوم يف ،املنحطة الداللة
أن حتط من  ،إذا استطاعت إىل ذلك سبيال، الصهيونية
 العريبول الدرك األسفل يف التدا إىل ا زلـتنو ،داللتها
أن أؤكد أن  ،قد أردت يف اإلشارة إىل بعضهاو. اليومي

 و ما تعرفه من تغريات يفحبياة األمة، يرتبط  للغة قانوناً

فهل . واالقتصادالسياسة و وموالعل ،والفنون والقيم الذوق
اجلارفة؟  اللغوية السياسة هذه ملرامي ،األمة العربية تنبهت
البحث  هذا اتمقصدي من ليس ،مؤرق سؤال هذا

 نأ ،اجلوالت بعد هذه حنتاج، هل ،وبعد. اإلجابة عنه
؟  اللغوي التطور مظلة حتت للغة العربية مكان نبحث عن

 بقيم اال التداويلّأمل تكن العربية موصولة على الدوام 
أمل تظهر أنظمتها ؟ الفصاحة بشرائط خيل ال الذي ،العريب
قابلية لالتساع  ،ميةالنحوية واملعجوالصوتية و الصرفية
 من االستعماالت، اليت تكسر النظام املثايلّكثري  واحتواء

اعها إىل بعض القواعد الفرعية، للقاعدة اللغوية، بإرج
التجوزات  من بضروب ،األصل عن عدوهلا تعليلو

اليت تربأ من اللحن والفساد؟ إن االستقراء  ،السائغة
دين األلفاظ للكالم الفصيح، يثبت أن كثريا م ا

 اليت مل ترد يف املعجمات القدمية، أو ،العربية احلديثة

 يف اليوم املراد هي ليست ،خاصة معان وفق جاءت
العربية الصحيحة  من صميم هي االستعماالت اجلديدة،

اليت ال مشاحة فيها، بل إن أغلبها مستعمل يف شواهد 
 االستشهاد فترة حزام داخل سواء ،عربية فصيحة

األلفاظ  إىل ،مثال انظر .أو خارجه بقليل ،االحتجاجو
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متكلمي  كثرة جرياا على ألسنة جعلها اليت ،اآلتية
تص مبعان جديدة ال ينبغي ختعربية اليوم، تتطور و

ذلك  من ،إىل تعكري صفاء العربية ألحد أن ينسبها
أن هو و اادلـة،" :كانت تعين اليت احملاضرة :لفظة

قال . يذهب بهيه ويغالبك على حقك فيغلبك عل
 ،احملاضرة أن حياضرك إنسان حبقك فيذهب به: الليث

 وهو السلطان، عند جاثيته :وحاضرته. مغالبة أو مكابرة

مث أصبح اللفظ مبعىن احملادثة  )64(."املكاثرةو كاملغالبة
اخلطيب، يف حمضر من  أي؛ موضوع يلقيه احملاضر" يف

وأحسب  .احملاضرة حسن فالن :قيل هومن ،)65("الناس
صاحب  أي؛ فالن حضٌر: أا تطورت عن معىن قوهلم

يف  التساعا يف ندرجه أن ميكن تطور وهو بيان،
 شأن ذلك يف شأنه اإلفادة من األصل، بلطف ،االستعمال

 كانت تعين الغلق، اليت)السني بفتح وكسر( سداد :لفظة

 ،يف اجتاه آخر أن استعماالت احملدثني صرفت اللفظة غري
، دفع مثنها أي ؛سدد فالن الديون القدمية: حني قوهلم

جعلها ما  ،املستعملني جتارب من اللفظة أضيف إىل ثحي
ة اليت دخلت يف حظري ،تكتسب هذه الداللة اجلديدة

ن املفيد لعربيتنا أن تنتفع هو مسلك مقبول مالعربية، و
 ،تشيع استعماله استجابة للزيادة يف داللة األلفاظو ،به

 ،اللغوياتمع  مليوالت اتباعاً اليت جرت ا أقالم املفنني
الذي  ،ها للتجديدتوقابلياللغة،  ،طواعية عن ال تبتعداليت 

  .يساير إيقاع التطورات احلالية
االشتقاق : بيةيف العر ،اللغويومن وسائل التوسع 

مساع  ،الشائع من املكان، حيث أصبحمن أمساء الزمان و

 )أمسى(، إذا دخل يف الليل= أَلْيلَ فالن : التعابري اآلتية
 )أنجد( )أعرق( )أشأم( )متدن( )غرب( )شرق( )أصبح(
)همثل قول املمزق العبدي، )مأت:  

                 فإن تتهموا أنجد خالفا عليكم
  وإن تعمنوا مستحقيب احلرب أعرق     

 ،األلوان ظاهرة استغالل إىل املغاربة مال وقد 
مادية البطاقة الر :مثل ،العصرية املسميات بعض عن للتعبري

 محالبطاقة البيضاء اليت تساليت تعين امتالك سيارة، و

اللوحة تفتيش، و دون من احلواجز بعبور لصاحبها
كلها  هيو ليت تعين أن السيارة عسكرية،اخلضراء ا
عن الشعراء القدامى يف إشارم  كثرياً تبتعد ال ،ارجتاالت
 مثل يف ،ملرادلسد احلاجة يف التعبري عن ا ،املوفقة
، ورؤوس الشياطنيوأنياب األغوال،    ة،املالم ماء:قوهلم

من الوسائل اليت تفضي بألفاظ اللغة إىل  ،راوهلم ج
 الذيل، الطويلة فماذا إذن عن الئحة املغارم الئحة املغامن،

 لتضاؤل ،املعجمات بطون يف ترقد واليت النيل، القليلة

مليال إىل احلاجة إليها أحيانا، وجمافاا للذوق العام ا
 ةرغبة يف دفع الكلف تكثري اخلفيف،و الثقيل، تقليل الكلم
اآلتية  ،األلفاظ املهجورة يتجلى يف كما ،النطق يف واملشقة
 من ذلك كان سواء، الضخم الثقيل القوي:اليت تعين

اجلُرافش واجلرافس  :وهي ،نسانأو من اإل ،احليوان
والقَسجب  ض واجلُراهماجلروا اجلُرامض واجلُرشع وو

  !هلم جرا؟و ،والِسرداح رابثالشو رواضوالش رمحوالش
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  :العريب العامل يف العايل التعليم يف اللغة وقوة القوة لغـة

  :اللغوي االستخدام يف والتحول واهليمنة الصراعات

  )*( الزغول راجي حممد. د

  ملخــص

 حنو املتكررة احملاوالت منوعلى الرغم  ،مصطلحها يف العامل لغات أثرى من العربية اللغة أنعلى الرغم من 
 يف العربية تنافسان ،والفرنسية اإلجنليزية نياللغت وخباصة ،األجنبية اللغات أن إال ،ومشرقهالعريب  العامل مغرب يف ،التعريب
 هذا يكون ما وأبرز. العربية اتمعات يف متعددة جماالت يف استخداماا من، واسعة مساحات وتقتطعان ،دارها عقر

 أو ،اإلجنليزية اختيار كان لقد. األعمال وإدارة والطب واهلندسة العلوم امأقس يف وخباصة ،العايل التعليم جمال يف االقتطاع
 االختيار،يف  تتحكم جديدة عوامل وبدأت ،تغريت قد احلال لكن السابق، باملستعمر مرتبطاً ،لالستخدام ،الفرنسية
 للعوامل ،اإلجنليزية إىل نسيةالفر من حتول بدايات ،املغرب ففي. للغة النسبية والسلطة ،السلطة لغة استخدام وأبرزها
  .نفسها للعوامل ،املشرق يف لإلجنليزيةاللغوي  االستخدام يزداد حني يف الذكر، السابقة

 ،املطلق مبعناه ،السلطة/القوة مفهوم جمايل يف كتبوا الذين من عدد على معتمداً البحث، هذا يف الكاتب حياول
 بناء أطر خالل من األخرى باللغات مقارنة ،اإلجنليزية اللغة لطةس/قوة عوامل استقصاء اللغة، سلطة/قوة ومفهوم
 يف للعربية بديالً  ،الفرنسية أو ،اإلجنليزية اختيار أسباب يبني أن الكاتب حياول كذلك. الفلسفي الفكر يف السلطة/القوة
 حلركة ،كذلك الكاتب ضتعر. بقاًسا إليها املشار ،القوة عوامل إىل بالرجوع وذلك ،العريب العامل يف ،العايل التعليم
 السياسي القرار إىل املاسة احلاجة مؤكداً ،تعثرها وأسباب ،إجنازاا أهم بإجياز مبيناً ،العريب العامل شطري يف التعريب
 ،بيةالعر مع الصراع وواقع ،الغربية اللغوية اهليمنة واقع ،البحث هذا ثنايا يف ،كذلك الكاتب يفسر.الشأن هذا يف القاطع
  .األجنبية اللغة إىل العربية عن حتول من ذلك أدى وما

 ،اجلامعات هذه يف التعليم لغة مبيناً ،العربية اجلامعات يفاللغوي  لالستخدام أمناط ستة حتديد إىل ،الباحث خيلص
 كيةيراألم معاتاجلا ومنط اجلديد، االستعماري والنمط السابق، االستعماري النموذج جامعات ومنط التكيف، منط وهي
  .األربعة املسارب ذو املصري والنمط ،اللغة وظيفية على التركيز ومنط ،اخلارج يف

.األردن -جامعة الريموك–قسم اللغة اإلجنليزية وأداا  )*(
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  :توطئـة
وقبل اخلـوض يف موضـوع هـذا     ،بادئ ذي بدء

 ،البحث، ال بد من إعادة حتذير أطلقه أحد دارسي لغة القوة
اللغة اإلجنليزية، وهـو  باللغة يف سياق السياسة املتعلقة وقوة 

والباحث  األستاذ اجلامعي  بـراج كاشـرو  اللغـوي)B. 

Kachru(  .  حيذر هذا الدارس من أن املوضوعات املتعلقـة
على مسـائل لغويـة،    –بالضرورة  –بقوة اللغة ال حتتوي 

 ،تتعدى حدود اللغة واللغويـات  ،ذلك ألن مسألة قوة اللغة
 ،واالجتمـاع  ،والتـاريخ  ،السياسـة : تتفاعل يف ميادين ل

بل لتعـيش يف أرض واقـع    ،وعوامل الدافعية واالجتاهات
أن قوة اللغة  ،هذا الدارس ويضيف. االعتبارات االقتصادية

من املوضوعات اليت مل تدرس جيداً بعد، ومـا يـتم مـن    
ال يتعدى أن يكون أصغر مـن رأس   ،حماوالت يف دراستها

  .يدية ضخمةكتلة جل

  "فاشودا " استراتيجية 

، نشـرت يف جملـة العـريب    ،يف مقالة عن قوة اللغة
حادثة تارخيية  ،)1997: 128 -124(استحضر شوقي رافع 

وقعت هذه احلادثـة  . ما أمساه حبروب القرن اللغوية ،لتفسري
يف دولة عربية وما زالت نتائجها تتفاعل يف املنطقة العربيـة  

 ،ذه احلادثة حبادثة فاشـودا أحيانـاً  مى هتس. إىل يومنا هذا
 ،"بعثة فاشـودا "و ،"استراتيجية فاشودا": ـبويشار إليها 

مدينة يف  ،وفاشودا هذه ،يف أحيان أخرى ،"عقدة فاشودا"و
لريبـط   ،املتجه جنوباً ،التقى فيها اجليش الربيطاينّ ،السودان

مبدينة القـاهرة يف   ،مدينة الكيبتــاون يف جنوب أفريقيا
لريبط مدينة داكار يف  ،املتجه غرباً ،باجليش الفرنسي ،مشاهلا

وذلـك عـام    مبدينة جيبـويت يف شـرقها،   ،أفريقياغرب 
قائـد احلملـة    ،ان هدف السيد مارشـان ـك .)1898(

اهلادفة إىل اهليمنة على  ،إحباط اخلطط الربيطانية" ،الفرنسية

إلسراع يف وا ،تقسيم السودانيف  ،واملشاركة الفعلية ،أفريقيا
  ".إخراج الربيطانيني من مصر

ويوقـف   ،لقد أراد مارشان أن يواجه الربيطـانيني 
وخاصة يف أعايل النيل، ولكن عندما قابلت قوات  ،توسعهم
، كانت موازين قوات مارشان الفرنسي ،اإلجنليزيكيتشنر 

يقـول املؤرخــان أنـدرو    . رالقوة كلها جبانب كيتشن
 :) Andrew & Kanya - Forsner 1975(فورستنر -وكانيـا

 ،وزير اخلارجية الفرنسية آنئذDelcasse(، (إن ديلكاسيـه 
 ،باالنسـحاب  ،بقيادة اجلنرال مارشان ،قد أمر قوات بالده

 ،متامـاً  ،من مناطق النيل، وبذا فقد اـارت  ،غري املشروط
  ".أكثر املقامرات االستعمارية طموحاً للجمهورية الثالثة

تفسري اخلـالف   ،)1997: 127( كذلك حاول رافع
األمريكي الفرنسي لبطرس بطرس  ،اخلفي على اختيار خلف

. يف سياق عقدة الفاشـودا  ،أميناً عاماً لألمم املتحدة ،غايل
ألقى خطابه األول  تخاب كويف عنان أميناً عاماً،وعندما مت ان

وعندما سئل عنان إن  ،والفرنسية مناصفة ،باللغتني اإلجنليزية
. كان يتكلم اإلجنليزية أجاب بأنه يتكلمها بلكنة فرنسـية 

فهم الدوافع وراء احلروب الداميـة يف  ، كذلك حياول رافع
 ،وتسي الناطقني باإلجنليزيةبني قبائل الت ،ثالث دول أفريقية

من خالل استراتيجية  ،هم اهلوتو الناطقني بالفرنسيةينومواط
 ،أكثر منها عرقية ،ةفاخلالفات بني الفريقني لغوي ،الفاشودا

أن تسارع فرنسا  ،يف هذه احلرب ،ومل يكن من املستهجن
بينمـا كانـت    ،إىل إرسال املساعدات إىل اهلوتو يف رواندا
 ،ف من احلـراب التقوم شركة بريطانية بشحن عشرات اآل

  .لطعن وقتل اهلوتو ،اليت أصبحت سالحاً بيد التوتسي

  اللغة سالحـاً

 Bolinger(دوايت بـولنغر  األمريكياللغوي لقد نظر       

وأوضح غـالف   ،"سالح معبأ " إىل اللغة على أا ) 1980
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مبسدس  ،عن استخدام وسوء استخدامها هذه األيام ،كتابه
أن  ،يف كتابه هذا ،وحياول. وقد فتحت أقسامه ،أمحر اللون

وكيف تصاحب  ،يري القارئ كيف تؤثر اللغة على حياتنا
هذه القوة . وكل وعد حبياة أفضل ،متنااللغة كل ديد لسال

كانت  ،وآثارها البالغة والعميقة على حياة الفرد ،الذاتية للُّغة
يف دراسة نشرت  ،)Toomey  2000(موضوع تناول تومي 

  :يقول تومي ،وة اللغةقُ عن ،على الشبكة العاملية العنكبوتية

أن تريح مشاعرنا ،تستطيع الكلمات أن تعلم أذهاننا"
كـذلك  . أو أن تدفئ قلوبنا وتضيء هلبـها  ،ت عليهاوترب

 ،وأن ختزنا يف البطن ،أن تصفع وجوهنا ،تستطيع الكلمات
. وحتطم ثقتنـا بأنفسـنا   ،وأن تثخن أعصابنا وتقتل رغباتنا

لكنها تصـف رد فعلنـا    ،فإن مجيع هذه تشبيهات ،بالطبع
إنّ للّغـة تـأثرياً   … ملا يقال، وهذه هي قوة اللغة  احلسي
يتأثر … اًخطر اًإا تكون أداة قوية وسالح… يقاً علينا عم

اصل ا مـع أنفسـنا ومـع    نسيج حياتنا بالطريقة اليت نتو
. إذ ميكن أن يتحقق اإلحياء أو الدمار بالكلمات…اآلخرين 

نما تىوكذلك العالقات فإ قطع بالكلماتأو ت".  
حبث عن اللغـةا:  

،اختار إبـراهيم  "عامليةاللغة بني القومية وال"يف كتابه 
احبـث عـن   " عنواناً ألحد فصول الكتاب ) 1970(أنيس 
وحـىت   ،حلل مشكالت العامل االجتماعية والسياسية"،اللغة

 من الواضح أن أنيس كان يفكر باملثل الفرنسي. االقتصادية
). Cherchez La Femme" (احبث عـن املـرأة   " الشائع 

أكرب بكثري ممـا   ،ة دوراًأن للغ ،يف ثنايا كتابه ،يؤكد أنيس
 واقـع   ويف.يف الصراعات الدوليـة  ، من الناسيتخيل كثري

 يففإن دور اللغة  ،لسبب أو آلخر ،أنه األمر، يؤكد أنيس،
ويف بعـض  .أو ميشـه  ،الدولية يتم جتاهلـه  زاعاتـالن

ذلك ألن دراسة الوضع  ؛هذا الدور عمداً يهمش ،األحيان

يعتريـه التعقيـد   ،امل اليوميف بلدان عديدة يف ع ،اللغوي، 
إضـافة إىل حساسـية    ،وحيتـاج إىل الكثري من الوقـت 

 ،)147،1970–113(وميضي إبـراهيم أنـيس   . موضوعاته
ليسـرد عشـرات    اً على عددٍ  وافر من املنشورات،معتمد
فلم . وحتمي وطيسها ،اليت حتركها اللغة ،زاعات الدوليةـالن

أو  ،اجلغرافيـة  تعد بـذور االنقسـام تـرد إىل العوامـل    
. بقدر ما ترد إىل العوامل القومية واللغويـة  ،الطوبوغرافية

القومية يف / هي مسألة اللغة الرمسية ،وخري األمثلة على ذلك
فحال استقالل اهلند، تبنت اللغة اإلجنليزية لغة رمسيـة   ؛اهلند

على أمل أن يتم اختيار اللغة  ،يف البالد وحددت لذلك أمداً
 ، تقبلمل ،لكن اهلندية. لغة رمسية ،"هندي" اة اهلندية املسم

وذلك لصراعها مع اللغات القوميـة األخـرى يف اهلنـد،    
لغتني  ،على اختيار اإلجنليزية واهلندية ،واستقرت اهلند أخرياً

تسـتخدم   ،رمسيتني للبالد مع أربع عشرة لغة قومية أخرى
 ،اوما احلرب الدامية يف سرييالنك. للحديث يف جملس األمة

ويشـنها النـاطقون    ،إال لغوية يف جذورها ،ألعوام خلت
عـدداً   ،زاعات الدولية املزمنةـوتشمل قائمة الن. بالتاميلية

 ،وبعضها اآلخر ناشط ،بعضها كامن، من الدول األوروبية
ومجيعها يكون وقوداً للخالفات والصـراعات وحـروب   

نيني بني اليونـا  الصراع القربصي: تشمل القائمة . املستقبل
ومقـاطعيت   ،بني فرنسا وإيطاليا ،ومناطق احلدود ،واألتراك

بـني   ،ومنطقة السار ،بني فرنسا وأملانيا ،األلزاس واللورين
على احلدود بـني   ،ومقاطعيت يوبن وماملدي ،أملانيا وفرنسا
يف  ،والصراع بني الفلمنجيـة والفرنسـية   ،بلجيكا وأملانيا

وكذلك  ،يرلنداإيف  ،يزيةوبني اللغة الكلتية واإلجنل ،بلجيكا
يف دوقية شـلزفج بـني    ،الصراع بني الدامناركية واألملانية

وكذلك الصراعات على احلدود البولندية  ،الدمنارك وأملانيا
وحدود مجهورييت  ،تتكلم ست لغات خمتلفة ،مع ستة بلدان
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وكذلك الصراع يف ميناء  ،وحدود ار ،التشيك والسلوفاك
ومن أهم املشكالت اللغوية . ويوغسالفيا بني إيطاليا ،تريستا
  .تلك اليت يف دول البلقان،املزمنة

  :اللغة يف احلرب والسالم
، يقول شرت حديثـاً فـي جملـة العريبة نيف مقال

ن أمهية إ :)2002: 19 – 16(أستاذ التاريخ قاسم عبده قاسم 
مثلما تنكشف يف حاالت  ،اللغة تتجلى يف حاالت التعاون

ويف الصراعات الكـربى بـني األمـم    . لصراعاحلرب وا
أو إىل  ،إىل حرب حتول اللغة الصراع السياسي ،واحلضارات
. ذلك أن اللغة متهد العقول للقبول أو الـرفض  ،حالة سالم

وكـذلك   ،يقول قاسم بأن احلرب تولد فكرة يف األذهـان 
خارج سـياق   ،من الفكرتني وال ميكن أن تولد أي ،السالم
كانت األمة العربيـة   ،قاسم باالستدالل مبثالني اكتفى. اللغة

واآلخر ما زالت  ،هما، أحدمها يف العصور الوسطىفيطرفاً 
  . فصوله تتواىل

 يف املثال األول، نرى أن الصليبيني قـد اسـتخدموا   
لشن حربه ضـد املسـلمني   اللغة لتهيئة الغرب املسيحي.     

     م الـديينوقد اسـتخدم الصـليبيون اخللـط يف خطـا  
أبشـع   وإسباغ والدنيوية، الدينية بني اإلغراءات ،والسياسي

عليـه   وعلى رأسهم النيب ،الصفات على العرب واملسلمني
فقد امت دعايتهم املسلمني بأم كفـار   .الصالة والسالم

م يعذبون املسيحيني ،يعبدون صنماً للنيبويدنسـون   ،وأ
 ،الصليبيةاحلرب  أما املسيحيون، فقد وصفتهم آلة. كنائسهم

وقـد   ،وأم البواسل والشـجعان  ،بأم شعب اهللا املختار
اليت وصفها الكتاب املقدس بأا  ،وعدم بامتالك فلسطني
جنـود   ": فهم ،أما الرهبان والدعاة .تفيض باللنب والعسل

مـالت   أمـا احل و". احلجاج "و ،" جيش املسيح "و ،"الرب
وخيلص ". ت مقدسةمحال"و "رحالت حج" :الصليبية فهي

هكذا، كانت اللغة عامالً حامساً يف حض " : قاسم إىل القول
يف أعداد غري مسبوقة  ،أبناء الشعوب األوروبية على اخلروج

 ،تا ميلئليقوموا برحلة مسلحة طوهلا ألف وما ،يف ضخامتها
بعد أن كانت األفكار قد رسخت  ،تقتل العرب واملسلمني

وأن املسـلمني قـوم    ،ون الصواببأم  يفعل ،يف أذهام
  ".يستحقون القتل والفناء 

يف فلسطني  ،وحيدث ،فهو ما حدث ،أما املثال اآلخر
قد  ،يقول قاسم بأن احلركة الصهيونية. على أيدي الصهاينة
إذ أنشـأت   ،أمهية خاصـة  ،يف الصراع أولت البعد الثقايفّ

 ،مراكز للدراسات والبحوث لترويج الفكـرة الصـهيونية  
يهـيء األذهـان لقبـول     ،ستخدمت اللغة بشكل فاعلوا

أرض بـال شعـب " : اغتصاب فلسطني، مثل عبـارات
شعب اهللا "و  ،"لليهود وطن قومي"و " لشعـب بال أرض

مث حتــدثت احلركــة ."األرض املوعــودة " و  ،"املختــار
 ،بعد اإلعالن عن قيام دولة إسرائيل ،)1948(الصهيونية عام 

 ،"النكبـة " وحتدث العـرب عـن    ،"حرب التحرير"عن 
وبعد عـام  ". ما يسمى إسرائيل "و" العدو" و" الالجئني "و
 ،جهود لفهم العـدو  ،على استحياء ،تظهرأخذت  )1967(

ديبعد كامب ديف. يبدو أكثر  إقناعاً وأخذ اخلطاب الغريب، 
ورددها العرب  ،شاعت مصطلحات جديدة صكَّها الصهاينة

 ،صارت منطقة الشرق األوسط ،يةدون وعي، فاملنطقة العرب
والقضية الفلسطينية صارت أزمة الشرق األوسـط، وبـدأ   

ومجيع هذه املصـطلحات  . الكالم عن التطبيع يف العالقات
. وترسخ مفاهيم صهيونية مضللة ،وتشوا الشبهات ،خطرة

بدالً من املنطقة العربيـة   ،فاستخدام عبارة الشرق األوسط
ويعـين   ،لخهم عـن تـارخيهم  ويس ،ينفي العرب حضارياً
واحلديث عن أزمـة الشـرق   . بإسرائيل االعتراف الضمين

والتطبيع يعين  .ينفي احلديث عن اغتصاب فلسطني ،األوسط
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مما يعين أن  ،بعد أن أمل ا مكروه ،عودة األمور إىل طبيعتها
واآلن، ". عاديـة   " بني العرب واحلركة الصهيونية العالقات

الـيت يستشـهد فيهـا     ،البطولـة ماذا ستسمي عمليات 
، أهي عمليات يف نضاهلم ضد العدو الصهيوينّ ،الفلسطينيون

أم  ؟أم عمليات انتحاريـة  ؟أم عمليات استشهادية ؟فدائية
إن مفردات اللغة املسـتخدمة يف احلـوار    ؟عمليات إرهابية

ولكن … : " وخيلص قاسم إىل القول. ذات دالالت خاصة
علـى   احة اخلطاب اإلسرائيليأخطر النماذج يتمثل يف فص

على لسان قادته، وتلك العريب لسان قادته، وعجز اخلطاب 
  ".قصة أخرى 

  :انتشارها ومكانتها: اللغة اإلجنليزية

 ،"اللغة اإلجنليزية من منظور عـاملي "يف حبث بعنوان 
لالحتفاء بالذكرى اخلمسني إلنشـاء   ،م يف مؤمتر عامليدقُ

كـويرك   ، يقول السري رانـدولف طاينّالربي الس الثقايفّ
)Randolph Quirk(  البـارز يف اللغـة    ، وهـو النحـوي

إا اللغـة  : " ، عن اللغة اإلجنليزية)Quirk 1985(اإلجنليزية 
وال ينام مسـتخدموها، دفـع    ،اليت ال تغرب عنها الشمس
 ،)1900 – 1600(بني األعوام  ،الناطقون باإلجنليزية أنفسهم

لدرجة أن اإلجنليزية أصبحت  ،بقاع العامل إىل كل بقعة من
كلغـة   ،استخداماً ،وتفوق ،أكثر انتشاراً من أية لغة أخرى

نعم، لقد ". أكثر من أية لغة أخرى  ،رمسية لعدد من البلدان
جتذرت اللغة اإلجنليزية يف معظم أحناء العامل، وميكـن اآلن  

ت لغات اإلمرباطوريـا  ،القول بأن انتشارها قد فاق بكثري
ولكن من  ،والدرجة وحسب ليس من حيث السعةُ ،السالفة

دعنا ننظـر إىل مـا    .السمات النوعية األخرى حيث بعض
  يهـودي متعصـب   ،فشـمان  األمريكـي اللغوي يقوله 

)Fishman, 1983(، عن هذا االنتشار:  

حبيـث   ،لقد بلغ هذا االنتشار درجة من الضخامة"
فـأمم  … اطق باإلجنليزية أصبح ينمى من قبل العامل غري الن

. ترعى جهوداً عاتية نيابة عن اإلجنليزية ،العامل الثالث نفسها
 ،من خـالل اإلجنليزيـة   ،ويف جمال آخر، هناك برامج هائلة

والعامل ينفذها االحتاد السوفييت ،والصـني، وهـذه    ،العريب
وتعـارض بشـدة    ،هلا لغاا املتطـورة  ،مجيعاً قوى عاملية
للعامل النـاطق   ،فية والسياسية واالقتصاديةاألهداف الفلس

  ."باإلجنليزية

مـن خـالل    ،ويتم الترويج لدور أكرب لإلجنليزيـة 
 ،يف الغالـب  ،أو من خالل طرف ثالث يتكون ،معارضيها

 ،الوطنية، أو ما يسمى بالوطنيني األجانـب "  النخب " من 
األجانـب  " أو  ،يشرفون على األنشطة السـياحية  نالذي

حيـاول  . الذين يشرفون على وسائل اإلعـالم " ،األجانب
" أن يضمن كتابه أحباثـاً عـن   ) Kachru, 1983(كاشرو 
 ،أي جعلها لغة أم يف بلـدان أجنبيـة   ؛اإلجنليزية" توطني 

" أفرقة " فيتحدث عن  ،غالبيتها كانت مستعمرات بريطانية
واليت تشـمل اإلجنليزيـة    ،بأمناطها املتعددة ،اللغة اإلجنليزية

مث يتوسع يف حصر هذه األمناط . نيجريية واإلجنليزية الكينيةال
 ،واإلجنليزية الصينيـة ،ليتحدث عن اإلجنليزية اهلندية ،عاملياً

وحتـاول   .يبيـة واإلجنليزية البورتوريكيةواإلجنليزيـة الكار
أن توفـر محايـة لنفسها مـن  ،األخرى من اللغات الكثري

كما  ،لإلمربيالية اللغوية فقـد أصبحـت أداة ،اإلجنليزيـة
يف كتابـه املتميـز   ) Phillipson, 1992(وصفها فيلبسون 

 ،اللغوي، وأصبحت أداة التطهري "اإلمربيالية اللغوية" :بعنوان
كما وصـفتها الباحثـة املبدعـة سـكوتناب كاجنـاس      

)Skutnabb-Kangas 1999(،  جيب أن ال يفهم أبداً بأن هذا
أو بـدون رعايـة وختطـيط     ،االنتشار قـد جاء مصادفة
وال بد فــي  . وحىت التهديد ،وتشجيع وإقناع وتفاوض
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بـأن املصطلحات املستخدمة  ،هـذا اـال من التنويـه
 ،)Diffusion, Spread(مثل  ،للداللة على انتشار اإلجنليزية

  . ازتستخـدم من قبيـل التوريـة واو ،ب احلقيقـةجتان

أطروحتـه  فــي   ،بركــات  اهللا عبد غربيست
ادعاء اجلهـل   ،)1996 ،الربكات(هذا املوضوع  ،للدكتوراه
الـذي يبديـه أعـالم مـن دارسـي اللغـة     ،باألمـر
من أمثال الري مسيـث وهنــري وديسـون     ،اإلجنليزية

)Larry smith & Henry Widdoson (–    اجلهـل الـذي
مبعناهـا   ،يبدونه بالعالقة بني انتشار اإلجنليزية واإلمربياليـة 

هو أن خيرج هنري وديسـون   ،واألغرب من ذلك. طلقامل
)Widdoson, 1982 ( ا انتشار اإلجنليزية مبقولته اليت يعزو

ومما  .)Accidentalism" (الصدفية، من كلمة صدفة " إىل 
) Smith , 1983 a(أن يستثين مسيت  ،أيضاً ،يثري االستغراب

ار اللغـة  كعوامل وراء انتش ،والثروة القوة والنفوذ السياسي
 ,Clarke & Clarke(يرد كـالرك وكـالرك   . اإلجنليزية

لقـد أصـبحت اللغـة    : على هذه املسألة بالقول) 1990
ذلـك  . بسبب ماضينا االسـتعماري  ،اإلجنليزية لغة عاملية

من خالل انتقاء املعلومـات عـن    ،املاضي الذي مت تربيره
 ،ومن خالل إثبات تفوق الرجل األبـيض عقليـاً   ،املاضي
  .يف القرن التاسع عشر ،شكل علميوب

 ،"السياسـة اخلارجيـة  "كيةيرويف مقالة يف الة األم
 Fishman(يرد فشـمان   ،"اجلديداللغوي النظام " بعنوان 

  :موضحاً" الصدفية" على مقولة ) 1997
 ،لقد حضرت اللغـة اإلجنليزيـة إىل ماساشوسـتس   

سـفينة  على مـنت  : اليت أتت ا إىل بوميب هانفسالطريقة ب
وعن عامل  ،وكل هذا احلديث عن املايكروسوفت. بريطانية
إىل  ،يف أصـوله  ،يدين ،واليد الطوىل للغة اإلجنليزية ،ديزين

ومـن بـني املئـة    . الناجحاإلجنليزي قرون من االستعمار 

ـ ، )1990 -1940(مستعمرة اليت نالت استقالهلا بني  تكان
كيـة، ويف  مستعمرة بريطانية وواحدة فقط أمري )56( هناك

مت  ،كل من هذه املستعمرات اليت استقلت عـن بريطانيـا  
أو مت االعتـراف   ،االحتفاظ باللغة اإلجنليزية كلغة رمسيـة 

  .باستخدامها وفوائدها
لقد انتشرت اللغة اإلجنليزية بفعل عمليات التـرويج  

واليت قامت وتقوم ا اهليئات احلكوميـة املختلفـة يف    ،هلا
علـى رأس  . كيةيرت املتحدة األملوالياوا ،اململكة املتحدة

 الربيطاينّ هذه اهليئات يف اململكة املتحدة يأيت الس الثقايفّ
نشر اللغة والثقافة يف  ،يف معظم بلدان العامل ،ودوره الفاعل
والـيت ال جمـال    ،إضافة إىل مهامه األخـرى  ،اإلجنليزيتني
ريية ها يف هذا البحث، علماً بأنه مسجل كهيئة خيفللخوض 
بنقـاش  ) Phillipson, 1992(لقد قام فليبسون . يف بريطانيا

وذلك  ،املعلن واملستتر ،الربيطاينّ معمق لدور الس الثقايفّ
يتلو الـس  ". اإلمربيالية اللغوية " يف كتابه املتميز بعنوان 

هيئة اإلذاعة الربيطانية  ،لنشر اإلجنليزية أداةً ،الربيطاينّ الثقايفّ
)BBC(، وقد قامت وتقوم بـدورها   ،ملدعمة باملال العاما

فيقول كوملاس  ،األمريكيةأما يف الواليات املتحدة . بفاعلية
)Coulmas ,1992 (  بأن هناك مخس هيئـات حكوميــة

 ،لترويج اللغة اإلجنليزيـة  تستخدم املال احلكومي ،كبـرى
ومكتـب املعلومـات    ،)AID( وهي وكالة اإلمناء الدويلّ

) Peace Corps( وهيئـات السـالم   ،)USIA(كيياألمري
ووزارة الـدفاع   ،)State Department(اخلارجية  ووزارة

)Department of Defense(.  وتقود الواليات املتحـدة، 
حربـاً   ،"احلرب ضد اإلرهـاب " يف حرا املسماة  ،اآلن
وتـدعم اهليمنـة    ،تستهدف احلضارات األخرى ،موازية

  .ائماً رأس احلربة يف هذه اهليمنةوتبقى اللغة د ،األمريكية

واليت تعمل  ،أما القوة األخرى وراء انتشار اإلجنليزية



  7 
 
 
 

 

الـيت   ،فهي احلركات التبشـريية  ،دائماً من وراء الكواليس
 . اإلمربياليـة   القوى باسم بينما تعمل ،غطاء الدين تستخدم

أهـدافها مـن وراء    ةالتبشريي هذه احلركات ترصدت لقد
يصعب توضيح دور هؤالء، لكـن  . دارساملستشفيات وامل

قامـا   ،األستاذين مصطفـى اخلالـدي وعمـر فـروخ
يف كتامـا املعـروف بعنـوان التبشـري      ،مبحاولة جادة

 الـذي كشف الدور ل، )1973(واالستعمار يف البالد العربية 
وقد وضعت هذه .ات التبشريية يف البالد العربيةتقوم به البعث

 .أينما وجدت ،افحة اللغة العربيةاحلركات نصب أعينها مك
العريب على احلرف د شنت هذه احلركات حرباً ضروساً وق
 ،وجنحت يف استبدال  ،يف شرق أفريقيا واألرخبيل املاليزي

وحديثاً جداً  ،لكتابة السواحلية واملالوية ،به احلرف الالتيين
الصومالية، على أمل أن تقترب ثقافة هؤالء، وهم جلـهم  

وعلـى   ،من احلضارة الغربية واللغات األوروبية ،مسلمون
  ).Selloum,2001طالع سلوم ( رأسها اإلجنليزية

أن نرى هذا النقص املتفاقم يف الـوعي   ،إنه ملن احملزن
نشـر  إىل اهلادفة  ،مبخططات الدولتني الناطقتني باإلجنليزية

ويف كثري من األحيـان،  . بذرائع خمتلفة،اللغة اإلجنليزية عاملياً
بريئة،  ،والقرارات املتعلقة ا ،بدو عمليات نشر اإلجنليزيةت

بعـد حـرب   . وي شيئاً مـن األذى توال حت ،بنت الصدفة
اخلليج، على سبيل املثال، قررت دولة الكويت تدريس اللغة 

بدالً من  ،اإلجنليزية يف مدارسها من الصف األول االبتدائي
ا الصف اخلامس، وتبعت دول خليجية أخرى مثـل هـذ  

 ،وما هي إال أعوام حىت أخذت دول عربية أخـرى  ،القرار
 ،بتطبيق ذلك، وقد مررت هذه القـرارات  ،كاألردن مثالً

بالرغم مما هلا  ،وكأا بريئة كل الرباءة، مررت وكأا عفوية
واكتمال اهلوية  ،من تأثريات سلبية على اكتساب اللغة األم

ا هلذا القرار من أثـر إضافة مل. والوالء مبعناه املطلق ،الوطنية

يف و. يف تعميـق اهلـوة بالشعـور بالغربـة احلضاريـة
القوة والسياسـة واللغـة   " ندوة عنيف  أُلقـي ،مهمحبث 

أن  ،)De kadt, 1993(يؤكـد دي كـات    ،"اإلجنليزيـة 
يعين بالضرورة قبول  ،القبـول باللغة اإلجنليزية لغة تفاهم"

لنظرة بعينها الواقعـة يف  نظرة معينة للكون واحلياة، وهي ا
ويف البحـث نفسـه   ". سياق االستعمار والتفرقة العنصرية 

الـذي يرفض  ،)Ndebel, 1987(يقتبس دي كات نديبل 
 ذلـك ألن مشـكالت أي  ،"براءة اإلجنليزية " بشدة مبدأ 

 ،ألن اللغـة  ،جمتمع ستكون أيضاً مشكالت اللغة املسيطرة
. م االجتماعية واألهدافناقلٌ لكثري من االجتاهات واملفاهي

والناطق بلغة ما، ميتص االجتاهات املتجـذرة مـن خـالل    
ليختصر ) Deneire 1993(وميضي دينري . تلـك اللغــة
بأن صـعوبات األنظمـة    ،وبشكل صريح ،القضية بالقول

وعودة القومية إىل أجزاء خمتلفة مـن   ،االقتصادية الرأمسالية
املرتبطـة   ،واالجتماعيةالسياسية  قد أبرزت القيـم ،العامل

يوماً بعد  ،ويزداد الشعور. باللغة اإلجنليزية واللغات األخرى
هي أداة التعبري للهيمنة الغربيـة،   ،بأن اللغة اإلجنليزية ،يوم

بينما ينظر إىل اللغات القومية يف سـياق مفـاهيم اهلويـة    
  .األمريكيةومقاومة اإلمربيالية الربيطانية و ،القومية

الذين أدركوا أن اختاذ  ،ل من مثقفي العاملهناك القلي
اإلجنليزية لغة رمسية يف بلدان كثرية كانـت مسـتعمرات   

. احلسنة للمستعمر توليد النيا ،بأية حال ، يكنمل ،بريطانية
واتيوجنـو  يستنكر الكاتب األفريقي، )Alexander, 1999  (

)Ngugi Wa Thiong`o(،     يف مقالة لـه عـن لغـة األدب
مؤكداً أن  ،التبعات الثقافية لالستعمار واإلمربيالية ،األفريقي

ال أن و ،ثروات الشعوبيف هدف االستعمار األول التحكم 
إال مـن خـالل    ،طريق إىل السيطرة على هذه الشـعوب 

ال بـد مـن    ،وللتحكم بعقوهلم وثقافتهم ،التحكم بعقوهلم
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يقـوم  . التحكم باألدوات اليت تعرف عالقتهم بـاآلخرين 
اهلـدم   ،أوالمها:  ر بعمليتني متوازيتني لتحقيق ذلكاملستعم

 ،ودينـهم  ،حلضارة الشعوب املستعمرة ،والتحقري املتعمدان
 ،ونظمهم التعليمية ،وغنائهم ،ورقصام ،وآدام ،وفنوم

 ،فهي الترويج املسـتمر  ،أما العملية األخرى .وجغرافيتهم
ة املسـتعمر  للغة املستعمر، إذ إن هيمنة لغ ،واملنظم والواعي

عامل حاسم يف اهليمنة على  ،على لغات الشعوب املستعمرة
  .عوامل عقول الشعوب املستعمرة

وهو أسـتاذ   ،)Alexander , 1993(حياول الكساندر 
أن يلخص احلجج اليت يسـوقها   ،من جنوب أفريقيا جامعي
لغة رمسية يف البلدان  ،لتربير تبين لغة املستعمر السابق ،احلكام
من أطـراف   ،لت على استقالهلا يف أفريقيا وغريهااليت حص

أن  ،لقد غرس املستعمرون فكـرة مفادهـا  . العامل األخرى
ويبلغ عدد هذه اللغات -من اللغات الوطنية  استخدام أي، 

سيشجع حركـات   –لغة  )400(أكثر من  ، يف بعض الدول
أن نرى لغة  ،نه من قبيل التناقض املرإ. االنفصال والتشرذم

ختدم عامالً موحداً  ،كاإلجنليزية مثالً ،سابق مر قمعيمستع
لقد متكن االستعمار من شـرذمة  . يف بلدان كاهلند ونيجرييا
حىت أصبح ينظر للغة املسـتعمر   ،الوالءات يف تلك البلدان
يقوم على  ،ثاين هذه احلجج التربيرية. على أا القوة املوحدة

 ،)تكنولوجيـة (تقانية ذريعـة تربرهـا أسـس اقتصادية و
" علـى صـلة     ،يبقي استخدام لغة املستعمر البلد املستقل

وهذا ميكن البلد املستقل من الوصول إىل خمزون  ،"بالبلد األم
وطـابعني   ،وناشرين ،وكتب ،من املهارات بشكل قواميس

وثالثها حجة رسخها املستعمرون يف . مدربة مهنياً ،وفئات
ملستعمرون يف ترسيخها ويستمر ا ،أذهان الشعوب احملكومة

والعلوم اإلبداعية  )التكنولوجيا(التقانة وهي أن  ،ليومنا هذا
أكثر من تناسبها مع اللغات احمللية  ،تتناسب مع لغة املستعمر

التقانـة  أي أن هذه اللغات ال تصلح للتعبري عـن   ؛الوطنية
إىل أن  ،وجتـدر اإلشـارة هنـا   . والعلـوم  )التكنولوجيا(

حـىت بـني    ،حوا يف غرس هذه املقولـة املستعمرين قد جن
 تطوير العلوم عرب الناطقني بلغات كان هلا إسهامات فذّة يف

العربيـة عـن    فبعد استقالل دول الشمال األفريقي.التاريخ
ـ بوبدء حركات التعريب املتواصـلة، أُ  ،فرنسا قعلـى   ي

يف هذه الدول لتدريس العلوم الفرنسية يف النظام التعليمي.  

اجلهود اليت تبذهلا بريطانيـا  ضخامة من م رغعلى ال
 ،كا يف سبيل نشر اإلجنليزية، إال أن هذه اجلهود جمتمعةيروأم

إذا ما قورنت باجلهود احلكوميـة الفرنسـية    ،تبدو هامشية
) 1992(كوملاس  األملاينّاللغوي يقول . لنشر اللغة الفرنسية

 ،مل أمجـع ن اللغة الفرنسية هي األكثر تروجياً بني لغات العاإ
اليت  ،وتعترب احلركة الفرانكوفونية. ومبخصصات مالية أكرب

مـن أكـرب    ،)1986(دشنت يف عهد الرئيس ميتران عـام  
ومحايتها من تفوق اللغة  ،اهليئات املسامهة يف نشر الفرنسية

واحلرص على نشـر اللغـة   . اإلجنليزية يف األسواق العاملية
مـن أجلـها    تبـذل  ،سياسة معلنة يف فرنسـا  ،الفرنسية

ن إ ،يقـول كوملـاس  . احلكومات الفرنسية املتعاقبة الكثري
فرانسوا ميتران قد فاجـأ قمـة الـدول     الرئيس الفرنسي
عندما  ،)1989(املنعقدة يف مدينة دكار عام  ،الفرانكوفونية

 ،على الدول األفريقيـة  أعلن إلغاء الديون املستحقة لفرنسا
شريطة أن تعطي هذه  ،بليون فرنك فرنسي )16(واليت بلغت

  .يف اإلدارة والتعليم ،اللغة الفرنسية دوراً رئيسياً ،الدول

  :أربعة اجتاهات رئيسية يف سياق القوة

إلضفاء املزيـد   ،ةيال بد من توضيح أربع نقاط رئيس
يف العامل  ،القوة ولغة املتعلق بقوة اللغة ،النقاش من املعىن على

العريب.  
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 ،العـريب جنبية يف العـامل  أن تعلم اللغات األ: أوهلا
قد جاء نتيجة السياسات ، اإلجنليزية والفرنسيةنيوخباصة اللغت
 ،وقناعتها بضرورة نشر لغة املستعمر وثقافتـه  ،االستعمارية
وأن هلذه اللغة والثقافة تأثرياً حضارياً ثقافياً مـن   ،من جهة

أن اللغـتني اإلجنليزيـة    ،ومما ال شك فيـه . اجلهة األخرى
ومت االحتفاظ ما يف  ،ية قد زرعتا يف البالد العربيةوالفرنس

رمست دف جتريد الشعوب  ،إطار سياسة إمربيالية عنصرية
وسيأيت . واألهم من ذلك هويتها ،العربية من لغتها وثقافتها

  .توثيق ذلك بالتفصيل

ـ : ثانيها الفرنسـية   ،نيأن اللغـت مـن  رغم على ال
بشكل واسع يف الـبالد  وتستخدمان  ،رعتاقد ز ،واإلجنليزية
ن هاتني اللغتني مل تتعايشا بارتيـاح مـع اللغـة    فإ ،العربية
. ريبلدى املواطن الع وخباصة على املستوى النفسي ،العربية

أدت  ،واللغة العربية هناك صراعات حادة بني هاتني اللغتني
إىل انقسامات يف النخبة الثقافية والقيادات الفكرية يف الوطن 

ا يف دوائر التربويني ـقد بلغت هذه النو. العريبزاعات ذرو
  .واملهتمني بالتعليم بالذات

 ،ن اإلجنليزية تطارد الفرنسـية يف قالعهـا  أ: ثالثها
 ،وتتخلى الفرنسية عن املزيد مـن املسـاحات لإلجنليزيـة   

وخباصة يف الشمال األفريقي العريب.  

اكتسبت اإلجنليزية الكثري من القـوة، ومـا   : رابعها
  .اكتسبته من قوة ميكن فهمه يف إطار نظرية للقوة

  :اللغات األجنبية واإلمربيالية يف املنطقة العربية-1

 ن انتشـار اإلجنليزيـة   إأن نقـول   إنه ملن البـديهي
قد جـاء نتيجـة السياسـات     ،العريبوالفرنسية يف العامل 

وإنـه ملـن   . االستعمارية لربيطانيا وفرنسا يف العامل العريب
أن نقول إن التفكري يف الدافع وراء انتشار اللغـتني   هيالبدي

ـ   ،يكاد يكون متطابقاً ،تارخيياً بعـض  مـن  رغم علـى ال
اللغــة  ب لنبـدأ. أو يف الكم ،ستراتيجيةاالختالفات يف اال

وننظــر إلـى سياسات بريطانيا يف هـذا   ،اإلجنليزيـة
اً ، ويشار إليه دائم)T.B. Macauly(يعترب ماكويل . السبيل

أحد  ،)Honorable(يف ما يكتب عنه باملشرف أو املبجل 
أهم مهندسي السياسة الربيطانيـة االستعمارية يف التعلـيم،  
وأبرز من يشار إليه واضعاً لألسس التربوية كمـا نفـذا   

. ويف مستعمراا األخرى عامـة  ،يف اهلند خاصة ،بريطانيا
مـاكويل   كان اهلدف األول للسياسة التعليمية كما وضعها

ختريج طبقة مـن  " هو  ،)Daswani 1982طالع دسواين (
اهلنود لوناً ودماً ولكنهم إجنليز يف أذواقهم وآرائهم وقيمهم 

حتقيـق  "  ،1833منذ عام  ،كان هدف ماكويل.قلياموع
النصر اهلادئ للعقالنيــة علــى الرببريـة، وتأسـيس     

وقيمنـا  وننا وآدابنا وهي إمرباطورية فن ،إمرباطورية خالدة
 ،واألستاذ اجلـامعي  ،االجتماعياللغوي يقول . "وشرائعنا

ــا  ــيم يف "): Das Gupta 1970(داس جبت إن التعل
املستعمرات الربيطانية كان يعين دراسة اللغـة اإلجنليزيـة   
وآداا، وكانت هذه الدراسـة تعطـي مـواطين الـدول     

 مثقفني أو متحضرين ومتعلمني" املستعمرة احلق ألن يكونوا 
ومل يتوانَ ماكويل أبداً يف إبداء آرائه الشوفينية حنو اللغة ". 

. مقارنة باإلجنليزية ،وقوله بدونية اللغات األخرى ،ةاإلجنليزي
مقتـبس يف  ( لننظر إىل ما يقوله ماكويل يف هذا الصـدد  

  :) "Daswani 1982دسواين 

ليس لدي أية معرفة بالسنسكريتية أو العربية، لكين "
كمـا قيمهـا    ،اد ألن أتقبل املعارف الشـرقية على استعد

فلم أجد واحداً منهم يستطيع أن ينكـر  . الشرقيون أنفسهم
أن رفاً واحداً من مكتبة أوروبية جيدة يساوي بقيمته مجيع 

 ليس من الضروري… معارف وآداب اهلند وبالد العرب 
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إعادة ما ميكن أن تقوم به لغتنا، فهي تقف شاخمة بني لغات 
فقد وجد مـدخالً لتلـك    ،ومن يعرف هذه اللغة الغرب،

اليت ابتدعتها ومجعتها أحكم أمـم   ،الثروات الفكرية اهلائلة
  .على مدى تسعني جيالً ،األرض

أسوأ مما كان  ،لقد كان الوضع يف أفريقيا ذا الشأن
علي  الكيين االجتماعياللغوي يتحدث . عليه احلال يف اهلند

العوامل اليت جعلت االجتاهات  عن)Mazrui , 1968(مزروعي
فيستنتج  ،"وطنية" الكينيني والنيجريني األوائل لدى الوطنيني

مـن   ،هو الربط بني معرفة اإلجنليزية ،أن أهم تلك العوامل
لقد افترض الرجل . من اجلهة األخرى ،جهة والقدرة العقلية
األبيض أن الزجني غري قادر على امـتالك القـدرة    األفريقي

األسود  بدأت حماوالت الرجل ،من هنا. ة املشار إليهاالعقلي
 ،ليناقض هذه األسـطورة العنصـرية   ،يف إتقان تعلم اللغة
ويقتبس علي مزروعي كاتباً . املتخلفة املتعلقة بعقلية الزجني
مؤلـف كتـاب التـاريخ     ،)Kimble(آخـر وهو كمبل 

ن الذي يقول إن التعليم كان يعين ببساطة أ ،لغانا السياسي
ويقتبس علـي مزروعـي   . تتكلم وتكتـب اللغة اإلجنليزية

" مؤلـف كتـاب   ،)Coleman(وهو كوملان  ،كاتباً آخر
الذي يؤكد بأنه من العادي أن جتد  ،مقدمة للقومية: نيجرييا

لكنه يستطيع أن  ،نيجريياً شبه متعلم يعمل نادالً يف مكان ما
دت هـذه  لقد أ. ويلقي شعراً من مهلت ،يقتبس من اإلجنيل

والتـي كانـت تساوي بـني   ،النظرة االستعمارية الدونية
إىل حنت مزروعـي   ،ومعرفة اللغة اإلجنليزية ،التمكن العقلي

–  هنـدو " :مثـل   ،عدداً من التعابري املثيـرة والبليغـة 
 "أوروبيون سود" و"ساكسونيون  –فريقيونأ"كسونيون سا
)Mazrui , 1975.( يضـاً  االجتاهـات أ  أدت هـذه وقـد

كما أورد داس جبتــا   ،)Raghuvira(بالكاتب راغوفريا 
)Das Gupta ,1970(   أن يسـأل عـدداً مـن األسـئلة

هل جيب أن ننجلز ؟ وهل علينـا أن  : " االستنكارية املثرية
هل علينا أن جنمع فتـات " نتحول إىل إغريقيني والتينيني ؟ 

أن  إىلوقد أدى كل هذا مبزروعي ". زبالــة الغـرب ؟ 
جنلوسكسونيـة  الــواردة  أليطالب بتخفيف االجتاهات ا

ويف مقالـة حديثـة عن . وختفيف عنصرية اللغة اإلجنليزية
وممارساته يف أفريقيا، تتعاىل حدة استنكار  البنـك الدولـي

) Mazrui 1997 in Alexander 1997(مزروعي ملا جيـري  
  :فيقول

ـا   الـيت يـدرس   ،لقد أصبحت اللغات األوروبية
فهذه اللغـات  . مصادر للهيمنة والضبط الفكري ،األفارقة

لتمكني األفريقيني من تعلم مـا   ،تدعم جهود البنك الدويلّ
. يف الرأمسالية العامليـة فقـط   أجندة البنك الدويلّيف يروج 

فقد أصبح تقريـر   ،وبسبب هذه السياسة األوروبية اللغوية
وتبدو اآلن إمكانية . أكثر صعوبة ،يف أفريقيا املصري الفكري

 معتمدة بشكل فعلي ،حدوث ثورة ثقافية حقيقية يف أفريقيا
تدعم االنتشار الواسع للغات  ،على قيام ثورة تربوية حقيقية

  .األفريقية لغات للتعليم

ة احلريات والدميقراطية اليت يف جن ،كيونيوأما األمري
يرسالتهم فقد اتبعوا السياسات القمعية نفسها باسم  ،عوند

وذلـك يف   ،احلضارية، رسالة اللغة اإلجنليزيـة احلضـارية  
 ،كـا الشـمالية  يإخضاع وضم أجزاء كثرية من قـارة أمر 

 ،ومن خرية األمثلة على السياسة القمعيـة . وملحقاا اليوم
يقـول كـاواموتو   . مثال جزر هاواي ،للواليات املتحدة

)Kawamoto, 1993 (يـة نه قد مت توثيق األمراض األجنبإ، 
اليت عاثت فساداً يف نظام املناعة ملواطين هاواي، ويصـبح  

ورؤية  ،تقييم اخلسائر أصعب عند احلديث عن الدمار الثقايفّ
 ،وطقوسهم التقليدية ،حقوق املواطنني بأرضهم ومعتقدام

كـل   –وحريتهم للتحدث بلغتهم األم  ،وسيادم السياسية
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 ,Kawamoto( ،يتحدث كاواموتو. ختتفي تدرجيياً -هذه 
بالتفصيل عن الدور البغـيض للبعثـات التبشـريية     )1993

وكذلك عن القمع ،وتنسيقهم مع رجال األعمال ،واتفاقام
  .لضم اجلزر وأمركتهاي  واالجتماعي  السياس

 ،ريكيني عن احلريـة الكثريين حديث األمينطلي على 
احللـم  " وعن ،واألصول واملذاهب وعن بقعة ذوبان العروق

لكن يفاجأ . للمهاجرين من خمتلف بقاع املعمورة" ريكياألم
 ،الكثريون، أن واقع احلال غري ذلك، إذ إن النخبة احلاكمـة 

 ،ومل تقبل أبداً ،مل تؤمن أبداً األمريكيةيف الواليات املتحدة 
أن  مـن على الـرغم  . ود لغة أخرى جبانب اإلجنليزيةبوج

. ات العاملاطقني من معظم لغيضم ن ،األمريكيالكشكول 
 ،يف اجلنـوب  األمريكيـة الواليـات   فإن عدداً من كذلك
 ،وأريزونــا  ،تكسـاس  والغـرب،  ،يالشـرق  واجلنوب

واليات ناطقة باإلسـبانية يف   ،وكاليفورنيا ،ونيومكسيكو
يف عـدد مــن    ،يف حديثه عن احلركة احملمومة. األصل

ن قوانني تفرض اإلجنليزية لغـة  سل ،األمريكيةالواليــات 
) English Only Movement(يــة أو لغــة وحيــدة رمس

بنياميـــن   ،)King , 1997( يقتبـــس كنـــج  
والكاتب والعامل ي السياس، )Benjamin Franklin( فرانكلني

الذي رفض بشدة وجود لغة أخـرى جبانـب    ،يكيراألم
واحلديث هنا ال يعين لغات اهلنود احلمر، بل يعين . اإلجنليزية

 .كـا يراملهاجرين األوربـيني إىل أم  لغاترفض فرانكلني 
ومبزيد من التحديد فقد عبر فرانكلني عـن سـخطه مـن    

إن حديثه عـن  . املهاجرين األملان الذين مل يتعلموا اإلجنليزية
 ،ينايف كل ما تدعيه أمريكـا  ،يوحي بتعصب وضيق ،األملان

ـ "يقول فـرانكلني  . يف أا أرض احلرية والدميقراطية ؤالء ه
واألكثر جهالً يف  ،كا هم األغىبيرذين يأتون إىل أماألملان ال
لدرجة أن كل االمتيازات  ،وسيتفوقون علينا عدداً…أمتهم 

". اليت منلكها، يف رأيي، لن متكننا من احملافظة علـى لغتنـا  
 ،)Theodore Roosevelt(وبعد أعوام أعلن ثيودر روزفلت 

سة السيا )1909 – 1901(رئيس الواليـات املتحـدة مـن 
  :يقول روزفلت .مواربة اللغوية لبالده دون

ال جمال هنا إال للغـة واحـدة، أال وهـي اللغـة     " 
 ،دف ألن نرى هذه البوتقة ختـرج أمـريكيني  . اإلجنليزية

ملعهـد   ، ال ساكين مرتلٍ داخلياألمريكيةيتمتعون باملواطنة 
فيجـب أن   ،جيب أن يكون لنا علم واحد، وعليـه . لغات

هذه اللغة هي لغة إعالن االستقالل، . واحدة تكون لنا لغة
أول رئيس للواليـات   ،لغة خطاب جورج واشنطن األخري 

ولغة أبراهـام لنكولن يف خطاب ،)1797 – 1789(املتحدة 
  ". ) األمريكيةمعركة يف احلرب األهلية  (جيتسربغ 

)  English Only("اإلجنليزيــة فقـط   " إن حركة 
 إن هلا جذورها. ليدة اليـوم، وونليست،كما يظن الكثري
كجــواب   ،اآلن إىل السطــح  التارخيية لكنها عادت

. األمريكيدد من املتغريات االجتماعية يف اتمع علـى ع
إن الـدفاع عـن   ) " Crawford , 2002(ورد يقول كروف

هلـا إال  ليس  ،عن إرهاصات ،اإلجنليزية يقدم طريقة للتعبري
الق انـز  :هذه اإلرهاصـات وأهم القليل من عالقة باللغة،

يف ي واالستقطاب االقتصادالواليات املتحدة كقوة عظمى،
وفوق  ،واحندار روح اجلماعة ،وانعدام اجلذور ،رجين عهد

 ،كانت داخلية سواء ،ذلك، عجزنا يف التعامل مع األزمات
حياول كروفورد أن يبني العالقة احلميمة بني . "أو خارجية 

ي املعـاد  واللـويب  ،من جهـة " اإلجنليزية وحدها" حركة 
إن املدافعني عـن  . األخرىاجلهة من  ،للهجرة واملهاجرين

إمنا يرددون خمـاوف بنيـامني   " اإلجنليزية وحدها"حركة 
ويتحدثون يف الوقت نفسه  ،فرانكلني من التغريات الدميغرافية

 :أي؛ القادمة من احلدود اجلنوبيـة " اهلجمة الالتينية " عن 
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طقني باإلسبانية القـادمني مـن الواليـات    اخلوف من النا
من املكسـيك إىل   ،أو من عابري احلدود اجلنوبية ،اجلنوبية

  .األمريكيةالواليات املتحدة 

بـأن اللغـة   ) Holly, 1990(استنتج هويل  ،من هنا
اإلجنليزية ليست كغريها، وأا يف عامل اليوم ميكن أن تكون 

ك ألا ختدم أغـراض  ذل ،"للروح لالستعمار الثقايفّ" أداة 
ع مركزأقوى جتمإن . للقوة االقتصادية عرفـه التـاريخ   ي

وقـد  . ديولوجية للهيمنةيأسيطرة هذه اللغة جعل منها أداة 
من حقيقة أن اإلجنليزية عنـدما تسـتخدم أو    ،حذر هويل

يتماشـى مـع   "غـري مكتـوب    امنهاج"فإن هلا  ،تدرس
لى شكل رزمـة  املنهاج عويأيت هذا  ،استخدامها وتدريسها

واملاديـة   ،عليها روح املغـامرة االقتصـادية   ىتطغ ،ثقافية
  .التجارية بشكل عام

أو  ،يالقائلة بالتأثري احلضـار  ،إن اخلرافـة العنصرية
مل تقتصـر على اجتاهات  ،يةالرسالة احلضارية للغة اإلجنليز

يف  ،حنو الشعوب املستعمرةي اراالستعم التركيب الربيطاينّ
أو دول العالـم الثالـث، فقـد    ،أو أفريقيا ،لعربيةالبالد ا

مشلت هذه االجتاهات نظرة اإلجنليز إىل السكان األصـليني  
وهـم النـاطقون   ،من أبنـاء جلدـم ،للجزر الربيطانية

. باللغات السلتية أو الكلتية يف سكوتلندا وويلـز وإيرلنـدا  
جتريـد  مسألة  ،توثيقاً دقيقاً) Grillo, 1989( ،يوثق جريللو

مع مـا   ،وإحالل اإلجنليزية حملها ،هذه الشعوب من لغاا
واملوثقة يف  ،إن االقتباسـات التالية. صاحب اللغة من ثقافة
تعيـد لألذهان السياسـات الربيطانية  ،كتاب جريللــو
وهو حديث  ،لننظر إىل االقتباس األول. يف اهلند ويف أفريقيا

يف  ،ستعمار الربيطـاينّ وأحد موظفي اال ،اإلجنليزيلألديب 
 Jonathon Swift(القرن الثامن عشر، جوناثون سـوفت  

  :يقول سويفت. بشأن إيرلندا) 1667-1745

أتصفح اإلعالنات يف بعض  ،كنت يف الفترة األخرية
صحف دبلن، ويف أحدها صادفت ما يقارب مـن مائـة   

خملوق بشكل إنسان، إال رجل إيرلنـدي  ي أحتدى أ ،كلمة
إذا  طـئ وإنين خم. حش، يستطيع أن يلفظهاتومن النوع امل

يرلنديني قد حال دون ترويض اإل ،ظننت أن هناك شيئاً آخر
وتصبح لغـة   ،بسهولة ىواليت من املمكن أن تلغ ، لغتهمإال

  .ميتة بنصف عمر وبنفقات ومشكالت أقل

 ،يف القرن الثاين عشر ،يرلنداإلقد استعمر الربيطانيون 
ا على وجيربو ،ويقهروا ،ضعواوهم خي ،ومنذ ذلك احلني

مل  ،كيةيوهي الكاثول ،وحىت الديانة .تغيري هويتها ووالءاا
كما يقـول ليــث    ،واعتربوها ،تسلم من بطش اإلجنليز

)Leith, 1996(،  " وقد أكد ليث أيضاً أن اإلجنليز ". خيانة
كانوا ينظرون إىل اإليرلنديني كمتوحشني وقذرين وطويلي 

اللغـة   وقد متكن اإلجنليز من زرع. قدي الترتيبالشعر وفا
وبنهاية القرن الثامن عشر كانت اللغة  ،اإلجنليزية يف إيرلندا

ويف القرن التاسع عشر، زاد . األم لنصف السكان يف إيرلندا
مع حلول ااعـة واهلجـرة    ،يرلنديةإلاالبتعاد عن اللغة ا

قدر اآلن بأنه ما وي. باللغة اإلجنليزية وفرض التعليم اإللزامي
قد متكـن مـن    من الشعب اإليرلندي )%2(ال يزيد على 

السلتية أو الكلتية أو اإليرلندية  –االحتفاظ باللغة اإليرلندية 
  .لغة أم) Irish Gaelic(اجلالية 

يف ويلز عما كانت عليه ،مل ختتلف السياسة الربيطانية
أكثـر   ،حنو أهالـي ويلـز يرلندا، بل كانت اجتاهامإيف 

محالت مهنـدس   ،ة وجترباً، بل إا تعيد إىل األذهانعنجهي
الري  وليم وكلوكس اإلجنليزي)William Wilcox(   علـى

متهماً استخدامها بأنه وراء  ،اللغة العربية الفصحى يف مصر
طالع (  وأنه ال سبيل إىل تقدمهم إال بتركها ،ختلف املصريني

بشـأن   ،ن تقرير رمسيفيما يلي اقتباسان م ). 2002زغول 
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وهي أيضاً مـن   ،)Welsh" (ويلش"املسماة  ،لغة أهل ويلز
  :العائلة السلتية أو الكلتية
  ،تشكل مساحة ضعف واسعة لويلز ،واللغة الويلشية

والرفاهية التجارية ،يللتقدم املعنو ،متعدد اجلوانب ،ومعوقاً
إذ إـا  املبالغة بتأثرياا الشريرة،  ،وليس من السهل. ألهلها

 ،تقـدمها يف من اخلطاب الذي يسـاهم   ،حترم الناطقني ا
وزيـادة   ،أمام مداخل حتسـني عقـوهلم   ،وتغلق األبواب

أنه ال يوجد أدب ولشـي   ،وخري دليل على ذلك ،معارفهم
  .جدير باالسم

نفسه قائالً وميضي التقرير الرمسي:  

 ،إن مستوى ذكاء أهل ويلز ليس عالياً، وسبب ذلك
ليتلقوا تعليماً  ،لديهم الفرصةيعود إىل أم مل تكن  يف رأيي،

بينهم يشكل عقبة  ،إن انتشار اللغة الويلشية. اللغة اإلجنليزيةب
  .والفكريي أمام تطورهم املعنو

عـن   ،ة الفرنسية يف املستعمراتهل اختلفت السياس
) Phillipson, 1992(السياسات الربيطانية؟ يقول فليبسـون  

كانوا يف األساس أكثر حزمـاً يف فـرض    ،"إن الفرنسيني 
وأقل تسـاحماً مـع    ،يوأكثر وعياً بتأثريها احلضار، لغتهم

مرحلـة   يف أي،للسكان األصليني ،استخدام اللغات الوطنية
يف تربية الرجال السـود   ،وأكثر فاعلية ،من مراحل التعليم

لقد فصل وزير التربيـة والتعلـيم   ". للنطق باللغة الفرنسية 
وخباصـة يف   ،ةهذه السياس) Rammboud(رامبود ي فرنسال

هـو   ،وخري ما يقارن به حديث رامبود العالقة مع اجلزائر،
، حديث ماكويل سابقاً عن السياسة الربيطانيـة يف اهلنـد  

  :) Phillipson 1992مقتبس يف فليبسون (يقـول رامبود 

 ،وأكمل متاماً ،لقد مت القهر األول للجزائر عسكرياً"
 ،أما القهر الثـاين . عندما نزع سالح القبائل ،)1871( عام

فإنه يقوم على جعل سكان اجلزائر يقبلون أنظمتنا اإلداريـة  
وهـذا  : فستقوم به املدرسـة  ،أما القهر الثالث. والقضائية

ويـزرع يف أذهـان    ،سيؤكد غلبة لغتنا على اللغات احمللية
 ،، وكذلكودورها العاملي ،املسلمني أفكارنا عما هي فرنسا
املفاهيم البسيطة والدقيقة  ،فإنه سيستبدل باجلهل والتعصب

للعلم األورويب."  

كبري للتربية والتعلـيم يف  ي لقد أضاف مفتش فرنس
إىل هذه السياسة قائالً  ،)Foncion(امسه فونسيون  ،اخلارج

)Phillipson , 1992 " :(  جيب علينا أن نلحقهم يف املركـز
ه حتـررهم  فيىل أن يأيت اليوم الذي يتم إ ،متني برباط نفسي

فرنسـيني يف  ، ويبقوا ،حىت يكونوا ،بشكل فدراليةي التقدم
  ".لغتهم وفكرهم وروحهم 

ول، فقـد رأى الفرنسـيون   وحىت يتم مثل هذا التح
 Hardy in(للمدرســة دوراً خاصــاً أوضــحه هــاردي 

Phillipson, 1992 (بقوله:  

يف مسـتعمراتنا،   ولكي حتول هذه الشعوب البدائية"
… ونـافعني لتجارتنـا    ،ولكي جتعلهم خملصني لقضايانا

 ،فاألفضل أن نأخذ الطفل ونضعه على اتصال دائـم بنـا  
لعدة سنوات على  ،ضعه لقيمنا وعاداتنا الفكرية والثقافيةخنو

حيث ميكن  ،مبعىن آخر، علينا أن نفتح مدارس هلم. التوايل
  ".لنا أن نشكل عقوهلم كما نشاء

 ،للغة الفرنسية والفرنسيني ،"ةالرسالـة احلضاري" إن
يف ) Colnna(يقول كولنـا  . جلديرة بالتفحص والتمحيص

)Phillipson, 1992(، معتمداً على مصادر حكومية فرنسية، 
    " رسالتهم احلضـارية  " لنقل  ،إنه عندما وصل الفرنسيون

أي ؛ )%40(إىل اجلزائر كانت نسبة الذين يقرأون ويكتبون 
أي مل يصـل  . أعلى منها يف فرنسا نفسها يف ذلك الوقت
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 يف ذلـك الوقـت   ،عدد الذين يقرأون ويكتبون يف فرنسا
 ،سنة )130(بعد  ،وعندما غادر الفرنسيون اجلزائر ،)40%(

  .)%15 – 10(يقرأون ويكتبون ال تتجاوز نكانت نسبة الذي

  .تصبان يف اهلدف نفسه ،الربيطانية والفرنسيةوالسياستان 

  :وديتعايش غري-2

ومـا   ،العـريب كانت عالقة القوى الغربية مع العامل 
ليس هنـاك جمـال    .مشوبة بالشكوك وغياب الثقة ،تزال

بأن  ،ذلك يف هذا البحث، لكن ال بد من التنويهيف للخوض 
طبيعة العالقة هذه قد نشأت بسبب قـرون من االتصـال  

ى  ،بني الثقافتني غري الوديوبعد  ،ب الصليبيةاحلرو  مع ترد
 ،اخللـيج  وأخرياً حـرب ،العربيـة  للبالد الغريب االستعمار

وقد . قضية الفلسطينيةوال ،وموقف الغرب احلاقد من العراق
ات تنم عن انعدام بصف ،العرب ،وصف الدارسون الغربيون

طالع زغـول  ( يقول هؤالء عن العرب . الثقة بني الطرفني
مسـك بأوطـام،   إم  حمـافظون، عنيفـو الت  ") 1986

وال  ،وفئويـون  ،وانعزاليون يون،الغري، وعرقيف ومشككون 
أما تعلـق العـرب    ."ومستنكرون للغرب  ،يثقون بالغرباء

. بلغتهم، فقلما جاراه مثل هذا التعلق بني شـعوب األرض 
بسبب األمهية الدينية للغة العربيـة، لغـة    ،ذلك وال شك

 .رة باهلوية العربيـة قتها املباشبسبب عال،اإلسالم، وألمهيتها
علـى   ،من الصعب وصف األثر الذي تركته اللغة العربيـة 

ون ؤالناطقني ا، لكن هناك عدداً من الغربيني املهتمني بالش
 Richard(وركي ييوضح ريشارد . ية ممن حاولوا ذلكالعرب

Yorkey(،  األمريكيةالذي أمضى أعواماً يدرس يف اجلامعة 
على تدريب ،كيني املشرفنييمريف حماضرة له لأل ،يف بريوت

إىل الواليات املتحدة األمريكية  ،املبعوثني من اجليوش العربية
)Yorkey 1977:(  

هناك  تشعب هذه البلدان واختالفها،من رغم على ال

لقد صـمدت  . اللغة العربية الفصحى: قوة واحدة موحدة
وتعترب اللغـة املقدسـة    ،سنة )1500(هذه اللغة ألكثر من 

الواسـع   حتـرم ملوروثهـا األديب  والـيت ت  ،الكرميللقرآن 
الذي مل يـتغري منـذ عهـد     ،هذا النمط من العربية.واحلي
العريب ذلك : يعترب موروثاً عاماً يوحد مجيع العرب ،ρحممد
ـ ي وإجنليز ،الثقافة يف املغربي فرنس  ،يف فلسـطني  ةالثقاف

يف يشتركون  ،كل هؤالء. الراحل يف احلجازي وذلك البدو
وخباصـة  ، لتنوع ومرونة وعبقرية اللغة العربية احترام صويفّ

ـ  ،لغة األدب الثمينة" :ا أمساه املؤرخ جبم يت والغامضة ال
  ."تزين خبيال مذهل وبعيد األمد 
 ،البالغ يف وحدة األمة العربية ،باإلضافة إىل هذا الدور

اً وتعريف املكون الرئيس هلويتها، فإن للغة العربية دوراً عاملي
إن . ال يقل أمهية، بل تزيد أمهيته، وهو كوا لغة اإلسـالم 

ال  ،عالقة محيمة جـداً ،واإلسالم ،العالقة بني اللغة العربية
تشبهها عالقة أي ونظراً هلذه . أخرى آخر بلغة دين مساوي
فقد أخذت لغـات   ،بني العربية واإلسالم ،العالقة احلميمة

مسات مشلـت  ،األرضيف خمتلف بقاع  ،الشعوب اإلسالمية
أو الكتابة باسـتخدام   ،أعداداً كبرية من الكلمات املقترضة

هذه ) Lewis, 1950(لقد بين برنارد لويس . احلروف العربية
  :العالقة بقوله

مل تصبح اللغة العربية  ،وبقدوم القرن احلادي عشر" 
من إيران إىل جبال الربانيس فحسب،  ،لغة االستخدام األوىل

اليت حلَّت حمل لغـات الثقافـات    ،أداة الثقافةبل أصبحت 
وبانتشـار  . كالقبطية واآلرامية واليونانية والالتينية ،القدمية

بني واملعر ،تضاءلت الفروق بني العرب الفاحتني ،اللغة العربية
 ،وقد أثرت اللغة العربية تأثرياً عظيماً. الذين فتحت بالدهم

ليشمل هذا التأثري لغات  ،تعدى حدود البالد اليت مت تعريبها
        ،واألوردية ،والتركية ،الفارسية فاللغات. الشعوب اإلسالمية

واشـتملت   ،العريبكتبت باحلرف  ،والسواحيلية ،واملالوية
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تعـادل   ،على عدد كبري من الكلمات واأللفـاظ العربيـة  
وتغطي عوامل  ،العناصر اليونانية والالتينية يف اللغة اإلجنليزية

  .يم واألفكاراملفاه
فقـد   ،ة العربية واإلسالمبني اللغ ،وللعالقة احلميمة

إىل اللغة العربية على أا متفوقة على اللغـات  العريب ينظر 
بـأن هـذا   ) Furguson 1968(ويضيف فريجسون . مجيعاً

ـ  ،االعتقاد ميكـن أن   ،ةإضافة إىل طبيعة قدسية اللغة العربي
وتناسـقها   ،العربيـة  إىل اعتقاد العرب جبمال اللغة ،يعزى

ا اللفظية ، النحويوهذه العوامل الرئيسة الثالثـة . وثرو، 
  . ترتبط عضوياً بالعامل األول

ممن رأوا أن العـرب   ،وهناك بعض الكتاب الغربيني
بالسلبية نفسها اليت استقبلوا ا  ،ينظرون إىل اللغات الغربية

عرباً عن م) Fellman, 1973( ،يقول فلمان. احلضارة الغربية
تشتم حالة انعدام الثقة املشار إليها  ،ويف ثنايا ما يقول ،ذلك
  :سابقاً

فإم ينظـرون   ،وكما ينظرون إىل احلضارة الغربية" 
 ،إىل اللغات الغربية، ينظرون إليها كمنتجـات لإلمربياليـة  

 ،فإن هذه الـدول  ،ولذلك… تصلح للكتابة الفنية والتقنية 
كعوامل مسـاعدة لتقـوي    ،وتستخدم هذه اللغات ،ترى
من التغلـب علـى    ،يف النهاية ،وذلك كي تتمكن ،نفسها
على توسـيع   ،األثناء، تعمل هذه الشعوب هذاويف . الغرب

جلعلها مساوية للغـة العامليـة    ،اللغة العربية النيوكالسيكية
  .الثقافية اليت يقرأون ويتعلمون ا

مسـألة وضـع   ) Gallapher, 1968(ويضع جاالفر 
، بشكل سؤال استنكاري ،باملقارنة بالعربية ،ات األجنبيةاللغ

أن  ،للغات الغربية ،فيما إذا كان من املمكن ،ويثري التساؤل
دون حدوث تغـريات جذريـة    ،تتعايش مع اللغة العربية

هـل  : " يقول جاالفر. بالروابط بني اللغة العربية واإلسالم
يـة، غـري   متثل طريـق احليـاة العلمان   ،تستطيع لغة أجنبية

معاكسة  ،أن تتعايش مع لغة أخرى ،الشخصية، وغري املؤمنة
شريطة أن تبقى روابط هذه  ،هلا متاماً يف رموزها األخالقية

  ".اللغة بأسسها الدينية قوية كما هي اليوم ؟
والثقافة  ،عموداً من أعمدة اإلسالم ،تبقى اللغة العربية

وهلذا فقد تربـع   .والوحدة العربية ،واهلوية العربية ،العربية
 يف الشمال األفريقي ،على رأس قائمة أوليات الدول العربية

ليس كلغة وطنية  ،إعادة تثبيت اللغة العربية ،بعد االستقالل
ومل يكن هـذا الواجـب   . بل كلغة للتعليم ،قومية فحسب
لكن مسرية التعريب تبقى مستمرة إىل يومنـا   ،سهل اإلجناز

  .المستقبوستنفذ  ،هذا
إىل أنه ال توجد سياسات لغويـة   ،ر اإلشارة هناجتد
نـه جـدير   إبل . يف البالد العربية ،وطويلة األمد ،واضحة

بعينـه  هـو   ،يف السياسات اللغوية "الغموض " بالذكر أن 
" وهناك عامـل آخـر مـرتبط    .السياسة اللغوية املقصودة

وهو مـا أمسـاه كشـرو     ،ة اللغويةيف السياس" بالغموض 
)Kachru, 1991 " ( واليت ميكن  ،"باالستراتيجيات املستترة

، أن تقوم بدور أكثر فاعلية من السياسات اللغوية املنظمـة 
إىل أن هناك تيارين متصـارعني رئيسـني يف    ،ومرد ذلك
الوطن العريب:  
الذي ينـادي بقـوة    ،تيار األغلبية الساحقة ،اأوهلم
 ة يفيف مجيع مناحي احليا ،دام اللغة العربيةباستخ ،ووضوح

لغـة يف مجيـع    ،مبا يف ذلك استخدامها ،اتمعات العربية
وعلـى  . ودون منافسة من أية لغة أخـرى  ،مراحل التعليم
متحالفة مع  ،هناك أقلية متسلطة نافذة الرأي ،الطرف اآلخر

حتاول دائماً  ،وفاعلة يف عملية اختاذ القرار ،األنظمة احلاكمة
 ،يف اتمعات العربية ،الدفاع عن استخدام اللغات األجنبية

حتاول هذه . وخباصة يف ميدان التعليم والتعليم العايل بالذات
وراء  ،دفاع عن اللغات األجنبيـة األقلية تبين وجهة نظر ال

ولفهـم  . واالنفتاح على احلضارات األخرى ،ار الليرباليةست
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ال بد من الرجـوع إىل سـيكولوجية    ،األقلية  دوافع هذه 
وعالقة احلـب   ،والوالء املزدوج واهلامشية ،التبعية الثقافية
مقدمته بعالقة املغلوب  وما أمساه ابن خلدون يف ،والكراهية
بقيـت سياسـات    ،بسبب هذه العوامل وغريها .بالغالب

 ،تتعثـر  ،ومغربهالعريب يف مشرق الوطن  ،التعريب الشامل
   طـالع  (الـالزم   وحباجة ماسـة إىل الـدعم السياسـي

، خليفــة 1994، الشــاوي 1986ي ،احلمــزاو2001زغــول
  ). 1996،جرب 1999مصرجممع اللغة العربية يف ،1987

مييز عالقة اللغة  ،رمبا يظن القارئ أن مثل هذا الوضع
. مع اللغة اإلجنليزيـة  ،دون اللغات األخرى ،العربية وحدها

اإلجنليزية مل تتعايش بارتياح مـع  ف ؛إال أن احلال غري ذلك
حىت عندما فرضت  ،تلفة من العامليف أجزاء خم ،لغات أخرى

اإلجنليزية لغة رمسية يف تلك البالد، حتت الشـعار الزائـف   
يف تلــك  " قــوة موحــدة   " الذي ينعتهـا بأـا 

أن يبني كيف ) Emenyono, 1989( ،حياول أمينيونو. البلدان
حاولت السياسة اللغوية يف نيجرييا، أكثر الدول األفريقيـة  

يف  ،لضوء على أمهية اللغـات األصـلية  سكاناً، أن تسلط ا
منها تسـع   ،واليت تبلغ ما ينيف على أربعماية لغة ،نيجرييا
تستخدم يف التعليم، لكنها فشلت يف دعم اسـتبدال   ،لغات

على . أخرى من لغات نيجرييا األصلية بلغة ،اللغة اإلجنليزية
يف نيجرييا تقضـي  ،ويةفإن السياسة اللغ ،العكس من ذلك

بني اللغة اإلجنليزيـة واللغـات   "وغري سهل ،ممبه"شبتعاي
 ,Serpell( وينطبق مثل هذا الوضع على زامبيـا . النيجريية

 ,Watson طـالع ( وإىل درجة كبرية على ماليزيـا ) 1989
تواجه مشكالت صـعبة يف   ،كذلك فإن اإلجنليزية). 1984

  .التعايش مع اللغات احمللية يف اهلند وباكستان
ختلي الفرنسية : رنسية واإلجنليزيةالصراع بني الف -3

  :عن مساحات جديدة
بسبب  ،يف حني أن اإلجنليزية تشهد مزيداً من التجذر

السياسية واالقتصادية والعسكرية وتزايدها  األمريكيةاهليمنة 
وأحداث  ،وايار الكتلة الشرقية ،وخباصة بعد العوملة ،املطرد

تتخلـى عـن    احلادي عشر من سبتمرب، فإن اللغة الفرنسية
ويف  ،مساحات من استخدامها يف مناطق خمتلفة من العـامل 

وخري مثـال  . على وجه اخلصوص األفريقيالعريب الشمال 
يف املغرب من الفرنسية إىل  هو التحول التدرجيي ،على ذلك

على  ،أنه قد أصبح سياسة حكومية ،اإلجنليزية، والذي يبدو
أو بـني  ،ب وفرنسـا بني املغر،العالقات الوشيجةمن رغم ال

يقول وزيـر التربيـة   . يفرنسا ومجيع دول الشمال األفريق
يف كلمة موجهة إىل مجعية أساتذة اللغـة   ،والتعليم املغريب

البسـتاين وآخـرون   ) ( MATE(يف املغـرب   ،اإلجنليزية
Alboustani 1999:(  

لوزارة التربيـة والتعلـيم    ،دف السياسة اللغوية" 
وتـدعيم اللغـة    ،دريس اللغات األجنبيةالوطنية إىل تقوية ت

يف نظامنـا   ،متثل حجـر الزاويـة   ،وهذه السياسة. العربية
بشكل عام، واللغـة   ،إن تدريس اللغات األجنبية. يالتعليم

ألفريقيـا   ،ملن الضـرورة مبكـان   ،اإلجنليزية بشكل خاص
لتبقى منفتحة على العـامل   ،وحوض البحر األبيض املتوسط

لقـد  … لثقافات واحلضارات األخرى وعلى ا ،اخلارجي
قامت وزارة التربية والتعليم، من خالل هذا املنظور، بتقدمي 
تدريس اإلجنليزية كمادة اختيارية من السنة األوىل يف مرحلة 

باإلضافة إىل ذلك، فإن تـدريس اللغـة   . الدراسة الثانوية
مل يقرر لكوا عملية ووظيفية وحسـب، بـل    ،اإلجنليزية
  ".ع اجلوانب اللغوية والثقافية واحلضارية ليشمل مجي

ملؤمتر مجعية أساتذة اللغة اإلجنليزية  ،ويف كلمة افتتاحية
وايل الرباط  كديرة، قدم )Al-Boustani, 1999(يف املغرب 

حججـاً مقنعـة    ،مغريب ودبلوماسي وهو سياسي ،وسال
إلعطاء اللغة اإلجنليزية يف النظام التعليمي  وضـعاً  ،املغـريب 

على ما يظـن   - أن يف ذلكمن رغم على ال ،ضيقاً خاصاً



  17 
 
 
 

 

ورمبـا الغضـب    ،مبعثاً على العتب -كاتب هذه السطور
 ،سواء كانوا يف احلكومة،أن املغاربة كديرةيعتقد . يالفرنس

حيتاجون إىل اللغـة   ،دأو حىت كأفرا ،أو يف األعمال احلرة
ـ  ،فاملغاربة الرمسيون .اإلجنليزية  ،رب العـامل الذين يتنقلون ع

حيتـاجون إىل   ،أو حلضور االجتماعات ،للمحادثات الثنائية
يف مراكـز   ،ويف الدبلوماسية الدوليـة . التواصل باإلجنليزية

هي لغة ،يف نيويورك وجنيف، فإن اإلجنليزية ،األمم املتحدة
، جهود بعض الدول لفرض لغاـا من رغم على ال ،العمل

 ابل موظـف رمسـي  وعندما يق). فرنسا على سبيل املثال(
مغريب أو األملـاينّ  ،مثيله املكسيكي،  مـا   ،أو الصـيينفإ

ومهما تكـن  "  ،أو يستخدمان مترمجاً ،يتحدثان باإلجنليزية
ستفقد الكـثري مـن    ،فإن احملادثات ،كفاءة املترجم اللغوية

  ".دفئها وعمق معانيها اخلفية
لـدورها يف األعمـال    ،أما احلجة لدعم اإلجنليزيـة 

 ايف هـذ  كـديرة يقول . فكانت أقوى ،تجارة الدوليتنيوال
  :الصدد

أما بالنسبة لألعمال والتجارة، فلن تـتمكن مـن   " 
. زيـة دون معرفة باإلجنلي ،اإلجناز احلسن يف االقتصاد الدويلّ
ألن رجال األعمـال يف   ،ردلقد ختلف املغرب سابقاً كمص

هلم هي  الوحيدةوكانت السوق  ،بلدنا مل حيسنوا اإلجنليزية
على السـياحة، فـاملروجون    ،نفسهالشيء وينطبق . فرنسا

مل يكونوا يتكلمون اإلجنليزية، وكذلك العاملون  ،لسياحتنا
أو  ،كانت منشوراتنا تطبع بالفرنسـية فقـط   ،يف الفنادق

  ".بإجنليزية تقريبية 
إن املغاربة سيخسـرون  : " كديرةأما كأفراد، يقول 

إن مل يتكلمـوا   ،وتشـعبه  ،كثرياً من تنوع هـذا العـامل  
نفسه مثالً، فقد سـافر إىل مـا    كديرةويعطي  ."اإلجنليزية

 ،ومل يكن بإمكانه عمل ذلك ،ينيف على ستني بلداً يف العامل
  .لو مل يتكلم اإلجنليزية

 ،وهو تونس ،آخر مشال أفريقي ،ر إىل بلد عريبلننظ
حممـد داود  لقد وصف األستاذ اجلامعي)Dauoud, 2000 (

هلـذه  " القدم الراسخة " داً مؤك ،ور اإلجنليزية يف تونسد
اللغة يف النظامني اإلداري  إضـافة إىل احليـاة    ،والتعليمـي

بأن اللغة الفرنسـية قـد جتـذرت يف     ،يقول داود. اليومية
النسيج االجتماعي،  االقتصـادي  لدرجـة أن  ، التونسـي

دارة كإ ،أصبحت ضرورية للقيام بأبسط األعمال"الفرنسية 
بقالة يف حي وبالرغم من التوجهات حنو التعريب، ". تونسي

 تستخدم يف مرحليت التعليم اإللزامي ،ما زالت اللغة الفرنسية
والتعليم الثانوي، والتعليم  وكذلك يف مرحليت التعليم املهين

اجلامعي.  
 ،أن حتتفظ تونس باللغـة الفرنسـية   ،وقد توقع داود
ورمـز للحداثـة    ،)التكنولوجيا( التقانةكمدخل للعلوم و

اليت ترتبط يف األذهـان   ،للغة العربية "عاكسامل"واالنفتاح 
  لــم مل ،وال أدري. "بــالتخلف والتقليديــة والغمــوض"
يومن هـم وراءه، إذ مل   ،ق داود على أسباب هذا الربطلِّع

يف االحتفـاظ   ،يتحدث عـن دور اإلمربياليـة الفرنسـية   
الذي وصفه داود للفرنسـية يف   ،شهدإن هذا امل. بالفرنسية
 ،وهذا التغري املتسـارع  ،يتغري بشكل متسارع جداً ،تونس
وهو منجـي   ،آخر تونسي بكلمات أستاذ جامعي ،يوازي

بـدأت  " محلة صليبية عاشرة" ،)Bahloul, 2000(هلول ـب
 Anglifying(قرطاج " جنلزة " إىل ودف  ،1987يف عام 

Carthage (اً بشكل واسع على حبث نشره معتمد. بكلماته
عن اإلجنليزيـة يف  ) Keith Walters, 1998(كيث وولترز 

يهدد بتمزيق النسـيج   ،تونس، حيدد الكاتب أعراض وباء
 اللغويواضحة  ،وتبدو هذه األعراض".  للمجتمع التونسي

حيث أحلقت أعداد من  ،اللغة اإلجنليزيةب يف اإلعالم اإلذاعي
يف اإلذاعة العاملية لتونس، كذلك تبـدو   ،الربامج اإلجنليزية

ويف الشـعبية   ،اإلجنليـزي يف استخدام املصطلح  ،واضحة
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ويف ميـدان اإلعـالم    ،املتنامية لربامج املوسيقى اإلجنليزية
 منـذ بدايـة   ،املكتوب تصدر صحيفتان باللغة اإلجنليزيـة 

تسـتخدم اإلعالنـات التروجييـة     ،كـذلك . التسعينيات
هو تسلل اللغة اإلجنليزية  ،من ذلك بكثري واألهم. اإلجنليزية

 تونسية، إذ أصبح عدد املتخصصنيإىل املدارس واجلامعات ال
أكثـر مـن عـدد     ،لتونسيةاللغة اإلجنليزية يف اجلامعات اب

 ،لقد اقتطعت اللغة اإلجنليزيـة . اللغة الفرنسيةب املتخصصني
 ،ومن املتوقع ،مساحات واسعة من اللغة الفرنسية يف تونس

أن  ،يضـاف إىل ذلـك  . ن يزداد االقتطاع يف املسـتقبل أ
 .يف  تنافس حاد مع اللغة العربية ،وما تزال ،الفرنسية كانت

من حتصيل املزيد من حقوقهـا يف   ،وقد متكنت اللغة العربية
وخباصـة يف ميـداين    ،وذلك مبزيد من االستخدام ،تونس

ـ  مـن واإلدارة احلكوميـة   ،عليم من جهةالتربية والت ة اجله
  .األخرى

على دول الشـمال   ،مل يقتصر تراجع اللغة الفرنسية
كلغة  ،العربية، بل مشل احنسار مكانتها واستخدامها األفريقي
احنسارها مزيداً مـن   وقد عىن. دوالً عديدة أخرى ،تفاهم

يف دراسة  ،)Flaitz, 1988(تشري فليتز. الستخدام لإلجنليزيةا
مقارنة باللغـة  (جنليزية معروفة عن نظرة الفرنسيني للغة اإل

ن ادعاء فرنسـا بأـا أمـة    إىل أ"  ،كلغة عاملية) الفرنسية
قد أصبح كالماً فارغاً  ،وادعاءها بأن لغتها كذلك ،عظمى

ومتضي فليتز قائلة  ،"يف عامل اليوم  ،بالنسبة للدول األخرى
سنة املاضية، وقـد  قد خسرت كثرياً يف املائيت  ،بأن فرنسا

ديـون فرنسـا   : أمههـا ، ها عدة عواملاحنسار علىساعد 
إلثبات هيمنتها، والتنـامي السـريع    ،املتصاعدة والالزمة

وبـزوغ جنـم الواليـات املتحـدة     ، كقوة عاملية ،ألملانيا
، وخسارة أراضٍ يف كندا للربيطـانيني يف سـنة   األمريكية

 عام األمريكيةزيانا للواليات املتحدة يوبيع والية لو ،)1736(
 – 1870(زمية يف احلرب الفرنسية الربوسية عام واهل ،)1803(

 الغازيـة يف  األملانيـة  القوات ، واهلزمية واحلصار أمام)1871

 ،العوامل أنه بسبب هذهوتستنتج فليتز، . الثانية عامليةال احلرب
وأخـذت صـيحات    ،"عـن ملكهـا    فرنسا عزلت"  فقد

يف فقد أخذت اللغـة الفرنسـية    ،وعليه،املستعمرات تتعاىل
  .الحندار يف قيمتها ويف مكانتها االجتماعيةا

يف دراسـتها   ،)Flaitz, 1988(لقد وجـدت فليتـز   
وهـي   ،امليدانية عن انتشار اللغة اإلجنليزية يف فرنسا نفسها

أن هذا  ،"اللغوي ضد االستعمار " البلد الذي يقود النضال 
وأكثر ما يبدو هذا االنتشار . االنتشار مؤثر يف العمق واملدى

 ،ووسائل اإلعـالم  ،والتعليم ،اللغوييف االقتراض  ،اضحاًو
يورد قاموس . والصناعة ،والعلوم ،وقطاع األعمال التجارية
بـالطبع   - يف اللغة الفرنسـية  ،الكلمات اإلجنليزية الدخيلة
كلمة يف االسـتخدام  )2260( –الكلمات اإلجنليزية احلديثة 

ىل وقد وجدت بعض هـذه الكلمـات طريقهـا إ    النشط،
ف الروس، وواملعـر القاموس الفرنسيضــاف يوميـاً   ت

وهـو   ؛"الفراجنليز " جديدة إىل قاموس ما يسمى  كلمات
يطلق علـى الـنمط    ،تعبري مركب من الفرنسية واإلجنليزية

 اللغوييستخدم كـثرياً مـن الكلمـات     الذي الفرنسي
مـن  )%87(وقد أشارت الدراسة امليدانية إىل أن . ةاإلجنليزي

ـ  لطلبـةا ة أجنبيـة  الفرنسيني خيتارون دراسة اإلجنليزية لغ
ل من شأن تقل اليت ،السياسة الفرنسيةمن رغم على ال ،أوىل

والـيت   ،والربتغالية ،بدعم تدريس العربية اإلجنليزية، وذلك
إىل  ،راسة امليدانيةارت الدكذلك أش. جربت لبعض الوقت
ن موظفيها تقوم بتعليم عدد جيد م ،ةأن الشركات الفرنسي

مثـال فـرع   ) Lamy, 1996(يعطي المي . اللغة اإلجنليزية
 International Business( ،آلالت التجاريةللشركة العاملية ل

Machines - IBM(، البالغ عـددهم  ،اليت يستخدم موظفوها
أمـا يف وسـائل   . اللغة اإلجنليزية لغة للعمـل ،عشرون ألفاً

يف التلفـاز   ،اإلجنليزيةاإلعالم، فإن ظاهرة استخدام األلفاظ 
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 ويتلقى املشاهد . قد جتذرتالفرنسيجرعة ثقيلة ، الفرنسي
يتعرض ملا كما  ،يف برامج التلفاز املسائية ،من اللغة اإلجنليزية

، يف كل ثالث دقائق ونصف ،يقارب كلمة إجنليزية واحدة
كـذلك تتمتـع    .وذلك يف ساعات ازدحام املشـاهدين 

واللقاءات  ،ع يف املنشورات األكادمييةبانتشار واس ،اإلجنليزية
أمـا   .املختلفة من االتصاالت العلميـة  واألشكال ،العلمية

 عدة التجارية فيثري الصناعة واألعماليف  ،استخدام اإلجنليزية
األجانـب يف الصـناعة    أمهها استخدام املتخصصني ،نقاط

 ،ةيف املرافق التجاري ،الطلب العايل على اإلجنليزيةالفرنسية، و
  .وشعبية اللغة اإلجنليزية يف أسواق العمل

  :األطر النظرية ملفهوم القوة -4

منسحباً على  ،إىل مفهوم القوة ،يف هذا اجلزء ،سننظر
. وعلى اللغة اإلجنليزية بشـكل خـاص   ،اللغة بشكل عام

اليت تقدم ا عدد مـن   ،سننظر إىل مناذج من األطر النظرية
 ثالثـة "  :يف كتابه بعنوان بنموذج ماكيمبتدئني  ،املفكرين

مث لوكس  ،)Mackey, 1972( "مفاهيم يف األلسنية اجلغرافية 
، وجالربيـث يف  )Lukes, 1986" (القوة" :يف كتابه بعنوان
بعـدها  ). Galbriath 1985" (تشريح القوة " :كتابه بعنوان

وذلـك يف فكـر    ،سنتطرق إىل أحد أطر القـوة املطلقـة  
 :ر ميشيل فوكو يف كتابه بعنواناملعاص الفرنسيالفيلسوف 

وانسحاب هذا اإلطار ، )Foucault, 1980("املعرفة/ القوة" 
"  :كما فهم ذلك كاشرو يف حبث له بعنوان ،على قوة اللغة

وكذلك ). Kachru 1985" (القوة والسياسة للغة اإلجنليزية 
كما فهمهـا   ،)Galtung 1980(باإلشارة إىل أطر جالتنج 

" اإلمربياليـة اللغويـة   "  :املتميز بعنوان فيلبسون يف عمله
)Phillipson 1992.(  

  ):Mackey(منوذج ماكي 

يف كتابه املشار إليه  ،)Mackey(يعترب ما قام به ماكي 

. يف احلديث عن قوة اللغـة  ،من اجلهود صاحبة السبق،آنفاً
 ،"الكفاية اللغوية اجلغرافيـة " فقد حتدث ماكي عن مفهوم 

إىل أن اللغات هلا قـوى   ،شكل رئيسيب ،والذي يشري فيه
الـذي   ،ويف اإلطار النظري. خمتلفة، بل قوى جربية خمتلفة

مردها إىل عوامل  ،ماكي،حاجج ماكي بأن قوة لغة ما قدمه
والضغوط اليت  ،وجاذبية اللغة ،قوة اللغة: أمهها ثالثة ،خمتلفة

 ميكن اعتبارها ،هذه العوامل الثالثة. ميكن أن متارسها اللغة
كما استخدم مفهوم القوة  –اللغة  املكونات األساسية لقوة

أو  ،"قـوة اللغـة   " أمـا العامـل األول   . يف هذا البحث
فلها سـتة   ،)Force( "القوة اجلربية للغـة"أو  ،"اجلربوت"

: كما يرى ذلك مـاكي يف إطـاره النظـري   ، مؤشرات
وقابليـة التحـرك    ،واالنتشـار  ،الدميوغرافية أو السكان

وللدميغرافية يف . واالقتصاد واأليديولوجية والثقافة ،نللسكا
 ،ميكن استخدامها يف بلد ،ثالثة عوامل أساسية ،هذا اإلطار

ـ للنـاطقني   اموع الكلي: هي ،إلعطائه قيمة كمية  ذه
يف البلـد النـاطق ـذه     ودخل الفـرد السـنوي   ،اللغة
داد اللغـة  فيعين امت ،أما االنتشار. يـوتقدمها التقريب،اللغة

فتعين عدد املواطنني يف بلد اللغة  ،أما قابلية التحرك. جغرافياً
فـيعين   ،أما االقتصاد.. الذين يزورون بلداناً أخرى ،املعنية

ن كانت اللغة إفتعين  ،وأما األيديولوجية ،اإلنتاج االقتصادي
أو دين معني، وأما عامل الثقافة،  ،تستخدم أداة أليديولوجية

  .عنيةمنشر يف لغة ري إىل عدد الكتب اليت تأخرياً، فيش
ناقشـنا   ،لقد حتدث ماكي عن ثالثة عوامل رئيسية

أو  ،للغـة  "القوة اجلربية"وهو عامل  ،فيما سبق األول منها
فقد أمساه مـاكي   ،الثاين أما العامل الرئيسي. جربوت اللغة

 جاذبتهاويشمل هذا مكانتها االجتماعية، و ،"جاذبية اللغة"
 ،وثالث هذه العوامل. اللغات املتداخلة ا جاذبية ،ةافياجلغر

ويشتمل  ،أو القوة الضاغطة للغة ،اللغويهو عامل الضغط 
وعلى مفهوم التطبيـع   ،هذا العامل على السمات السلوكية
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وقد أمكـن أن تلخـص   . أو فرض اهليمنة الثقافية ،الثقايفّ
  :دول التايليف اجل ”اجلغرافية  – الكفاءة اللغوية  ”عوامل 

  )1( اجلدول رقم
  عوامل الكفاءة اللغوية اجلغرافيـة

 املؤشـر جربوت اللغة رقم
  الدميوغرافيـة.1 قوة اللغـة.1

  االنتشـــار.2
  قابلية التحرك.3
  االقتصــاد.4
  األيديولوجيا.5
  الثقافـــة.6

2.املكانة االجتماعيةجذب.1 اجلذب اللغـوي  
  املناطق اللغويةجذب.2 
 3.جذب التداخل اللغـوي  

3.السمات السلوكيـة.1 الضغط اللغـوي  
  التطبيع وفرض اهليمنة الثقافية.2 

وقـد حـاول عـدد كبري من الباحثني قياس قـوة  
 مستخدمني معايري األطر النظرية اليت طورها ماكي، ،لغام

 ،  رواننجـو  حديثة نسـبياً قـدمها   دراسة كرأخص بالذ
)Gunarwan, 2001 (وتدريس  ،العوملة عن ،يف مؤمتر عاملي

وهـي لغـة    ،ها اللغة املالويـة فيناقش  ،ةاللغات األجنبي
مقارنـة   –ندونيسيا وماليزيا وبروناي إ –األرخبيل املالوي 
استنتج جونروان أن اإلجنليزية تتغلب على . باللغة اإلجنليزية

ردة يف معيـار مـاكي مـع    يف معظم العوامل الوا ،املالوية
 ،يف اية حبثـه  ،جونروانعناصرها، وهلذه األسباب أوصى 

 Language of(لغة تواصـل أمشـل   " باستخدام اإلجنليزية 
Wider Communication (وهذا املصطلح من . يف إندونيسيا
اليت حنتها العـاملون يف حقـل    ،بني عشرات املصطلحات

 ،اسـتخدام اإلجنليزيـة   ميوقننوها لتنظ ،تدريس اإلجنليزية
  .وتكريس انتشارها

لوكس : األطر النظرية التقليدية ملفهوم القوة
  ):Lukes & Galbraith(وجالربايث 

ـ  "يف حبث عميق بعنوان يف  ،راللغة والقـوة والتحري
 De(ث دي كـات، ناقشت السيدة اليزابي"يقياجنوب أفر

Kadt, 1993 (ا رآه لوكس وجالربايـث كم ،مفهوم القوة، 
)Lukes 1974, 1986; Galbraith 1984(،  خالصة إىل التمييز

يتداخالن يف كثري مـن   ،بني مظهرين من مظاهر قوة اللغة
   :األحيان

 :، حيث تظهر اللغة قوا بطريقتنياملكشوف: أوهلما
 ،مجاتيـة اأما إبراز القوة بالطريقـة الرب . الربامجاتية والرمزية

. قوة كوسيلة اتصـال  فيشري إىل املدى الذي متتلك به اللغة
وحىت تستطيع اللغة أن تكتسب مثل هذه القـوة، ال بـد   

 ،وسياسية مرموقـة  ،للناطقني ا من التمتع بقوة اقتصادية
حىت يتسىن استخدام هذه اللغة يف األغراض العامـة، إذ إن  

لـيس ذا   ،اقتصار استخدام اللغة على نطاق اخلصوصـيات 
ما بروز قوة اللغة مـن  أ. من وجهة النظر الربامجاتية ،قيمة

أو  ،فيستمد من مكانتها كرمز للحضـارة  ،الناحية الرمزية
  . أو غريه… أو العلوم  ،الدين

ويشري إىل القـوة الـيت    أما املظهر اآلخر فهو املخفي
 اويستمد هـذ . لى الناطقني اتستطيع لغة ما أن متارسها ع

يـان  النوع من القوة من مقولة أن احلقيقـة أو الواقـع لغو  
العـودة إىل  ) De Kadt 1993( ،حاولت دي كات. جزئياً

لـص  ختنظرية النسبية اللغوية لتفسري هذا النوع من القوة، و
فإا  ،وتصبح لغة إمربيالية ،إىل نتيجة أنه عندما يمن لغة ما

وخيلص . تبدأ بفرض واقعها على الناطقني باللغات األخرى
  ن إ:  عندما يقول  ،كربى أمهية  ذات  نتيجة  إىل   ،لوكس
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املظاهر اخلفية للغة حتمل يف ثناياها أدهى ممارسات املكـر  
وتقع هذه املمارسات يف تشكيل األفكار واملعرفة . واخلداع

  ".واخليارات املفضلة 

وحمـاوالت كاشـرو    )Focault(منوذج فوكـو  
)Kachru (فهمه:  

 ،البـارز ميشـيل فوكـو   الفرنسي قام الفيلسوف 
)Focault (رض دون التع ،مبعناه املطلق ،وم القوةمفه ببحث

أداة "ورأى فوكو أن القوة  .اللغة بشكل خاص إلـى قـوة
أن  ،علـى عاتقـه   )Kachru(  ،كاشرو أخذ وقد ،"للقمع

وأن جييب عـن   ،من هذا اجلانب بالذات ،يبحث يف اللغة
وكيـف   ،من ناحية" للقمع " التساؤل إن كانت اللغة أداة 

فـإن   ،كذلك. سها يف اجلماعة اللغويةتبدي هذه القوة نف
 مصري القوة النـهائي  ،وبأكثر التعابري جترداً ،فوكو قد حبث

بطرفيه، وكذلك أهداف أرباب القوة وشبكات القـوة، إذ  
كذلك . ةان يرى أن القوة تدور وتعمل  بشكل سلسلنه كإ
ومبنتجـات القـوة    ،ين فوكو بوكالء وعمـالء القـوة  ع

 ،يف هذا السـياق  ،أن يبحث ،اشرووحاول ك. أيديولوجياً
خمصصاً من  ،ودوافع اكتساب القوة لديها ،انتشار اإلجنليزية
وعالمـة   ،"التنصـري "و" التنـوير "ما أمساه  ،هذه الدوافع

مبعىن اكتساب مسات الغرب الثقافية، واالبتعاد عن  ،التحضر
يف  ،وخباصـة  ،احلضارات األم، واكتساب معارف جديدة

وعنوانـاً   ،وأداة للنجاح الربامجايتّ ،ابحقول العلوم واآلد
 –غري اإلجنليز  –إذ سيأخذ آخرون ،للحداثة وهيمنة األسياد
  .يف خدمة اللغة اإلجنليزية

وبناء على التحاليل اردة ملفهوم القوة اليت قـدمها  
فوكو، حاول كاشرو، وهو أستاذ جامعي يقـيم يف   ،هندي

 ،ته من خالل أحباثـه وذاع صي ،األمريكيةالواليات املتحدة 
ومن خالل أحباثه عـن الـنمط    ،عن اإلجنليزية كلغة عاملية

للغة اإلجنليزية، حاول أن يعرف أركان قوة اللغـة   اهلندي
أن هذه األركان يستخدمها  ،ومن اجلدير بالذكر. اإلجنليزية
ومتخصصـو   ،املؤرخون وعلماء االجتماع ،أو كلياً ،جزئياً

  .للغة اإلجنليزيةلتفسري قوة ا ،اإلجنليزية

ما أمساه الركن  ،كما رآها كاشرو ،أول أركان القوة
وخيص االنتشار غري املسـبوق للغـة   . يوالعدد الدميغرايفّ
العامل، وقد أعطى هذا االنتشـار   يف خمتلف بقاع ،اإلجنليزية

حتدث عنها الكـثريون   ،للغة اإلجنليزية امتيازات ومكاسب
اشتهرت أعماهلمـا   ،انغري كاشرو، أخص بالذكر منهم اثن

وهـو   ،)Coulmas, 1992(يف هذا الصدد، ومها كوملـاس  
قام بتأليف عدد من األعمال املتميـزة  ،أملاينّ أستاذ جامعي، 

اللغـة  ": من أمهها كتـاب بعنـوان   ،عن اللغة بشكل عام
ونشر ضمن سلسـلة   ،ربيةعترجم إىل اللغة ال ،"واالقتصاد
والثاين هـو مـاكولن    .الصادرة يف الكويت ،عامل املعرفة

)MaCallen, 1989 (كل . وله عمل معروف يف هذا امليدان
عن مكاسـب  " احلقائق " تصل إىل عدد من  ،هذه األعمال
كظاهرة مل  ، وانتشارها، وعالمات رفعتها  ،اللغة اإلجنليزية
  :وأمهها ما يلي ،يسبق هلا مثيل

1- تعلمـاً أكثر لغات العامل تعليماً وت، ة اإلجنليزيةد اللغع، 
يف الدوائر  كلغة تفاهم عاملي ،وأكثر اللغات استخداماً

 ، كذلك فإا على اتصال باللغـات األخـرى  . العاملية
لغة أخرى يف عامل اليوم أكثر من أي.  

 ، باللغـات األخـرى   ،لقد أنتج اتصال اللغة اإلجنليزية -2
اتصال  أكثر من أيPidgins( ، (،أمناطاً ولغات مهجنة

  .مع لغات أخرى يف العامل ،أخرى للغة أجنبية

يف اخلمسـني سـنة    ، لقد أصبحت اللغة اإلجنليزيـة  -3
بني  ،اللغويأكرب مصدر معروف لالقتراض  ، األخرية
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  .لغات العامل، وقد عرفت اإلجنليزية كلغة مقرضة

ألغراض ،تستخدم اإلجنليزية يف بلدان العـامل الثالـث   -4
 ةالتقانــيف حقــول العلــوم و" االتصــال األعلــى"
يف ميـادين املـال   و واإلدارة والقانون، )التكنولوجيا(

كذلك فقد أصبحت اللغـة   .بشكل خاص ،والسياحة
 ،جزءاً ال يتجزأ من عملية االتصال والتواصل ،اإلجنليزية

ويف قاعــات  ،يف الشــركات العمالقــة يف الســويد
ويف أسواق املال يف  ،احملاضرات يف اجلامعات اهلولندية

  .ات البحث يف فرنساويف خمترب ،زوريخ

ديفـد  ل للكاتب الربيطاينّ ،ويف كتاب واسع االنتشار
مسـتقبل اللغـة   "بعنـوان  ) Graddole, 1997(جـرادول  
ويوزعـه   ،الربيطاينّ استكتبـه الس الثقايفّ"  ،اإلجنليزيـة

يـبني   ،)نترنـت إلا(جماناً على الشبكة العاملية العنكبوتيـة   
. دامات اللغة اإلجنليزية عاملياًجرادول اثين عشر ميداناً الستخ

 هي نفسها اليت بينها ووضعها بشكل كمـي  ،هذه امليادين
 ،الوارد ذكـره سـابقاً   ،أشهرهم ماكولن ،تاب آخرونكُ

يف كتابه واسع االنتشار ) Crystal, 1997(د كريستاليوديف
وميكن اعتبار هذه امليادين ". اإلجنليزية كلغة كونية " بعنوان 

  :وكانت كالتايل ،وة اللغة اإلجنليزيةمن أركان ق

هي لغة العمـل للمنظمـات العامليـة     ،أن اإلجنليزية -1
يف كتابـه   ،فقد ذكر كريسـتال . واملؤمترات الدولية
مـن  )%85(أن  ،)Crystal, 1997(الـوارد الـذكر  

 ،املنظمات العاملية تستخدم اإلجنليزيـة لغـة عمـل   
وأقل من  ،جبانب اإلجنليزية ،تستخدم الفرنسية)%49(و
. تستخدم العربية أو اإلسـبانية أو األملانيـة   )10%(

كذلك فإن اإلجنليزية لغة رئيسية ملعظم املؤسسـات  
  .املالية

التقانـة  العملة الدولية للعلوم و" ،تعترب اإلجنليزية اآلن -2

اعتماداً على إحصائيات يبني جرادول،)".التكنولوجيا(
وعلـى مـا أورده سـكدلك     ،اليونسكو من جهة

)Skudlik, 1992 (،أن من جهة أخرى )مـن  )%28
جمموع الكتب يف العامل تنشر يف اإلجنليزية مقارنة بـ 

 ،يف األملانيـة  )%11ر8(و  ،يف اللغة الصينية)%13ر3(
 ،يف اإلســبانية )%6ر75(و ،يف الفرنســية )%7ر7(و
ـــة %501(و ــي )%4ر7(و  ،يف الياباني  ،ةيف الروس
ـــة )4ر5(و ــة )%4ر4( و ،يف الربتغالي  ،يف الكوري
ــة )%4ر0(و ــة )%2ر4( و ،يف اإليطالي  ،يف اهلولندي
يف لغات العـامل   )%5ر8( و ،يف السويدية )%1ر6(و

وتأيت اململكـة املتحـدة فـي مقدمــة  . األخرى
 ،برقم جدير باإلعجـاب  ،دول العامل يف نشر الكتب

وقـد  . )1996(عناوين لسنة  )101ر504(يصل إىل 
عامليـاً   ،رات العلميـة تأثرت بعض املـواد واملقـر  

على أنه األكثر  ،وقد أُشري إىل علم الفيزياء ،باإلجنليزية
  .تأثراً

هي لغة املصارف واالقتصاد والتجارة  ،اللغة اإلجنليزية -3
  .عاملياً

  .لغة اإلعالن واملاركات العاملية) اإلجنليزية(ا أ -4
 ،لغة املنتجـات السـمعية البصـرية   ) اإلجنليزية(ا أ -5

  .تلفاز واملوسيقى الشعبيـةكالسينما وال
  .لغة السياحة العاملية) اإلجنليزية(ا أ -6
  .ا لغة التعليم الثانـويأ -7
، لغة العاملني يف الرصـد  "السالمة العاملية " ا لغة أ -8

اجلوي والرصد البحري.  
  )اإلجنليزية( .لغة القانون الدويلّ -9

  .والترمجة الفورية،يطة يف النقل والترمجةا لغة وسأ -10
  .)التكنولوجيا( التقانة ا لغة نقلأ -11
  .)اإلنترنت (ا لغة الشبكة العنكبوتية العاملية أ -12
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) Graddol ,2001( جلـرادول  ،ويف حبث نشر الحقاً
فقد تنبأ، معتمداً على حتليلـه لإلحصـاءات الدميغرافيـة    

، بأن )التكنولوجيا( التقانةوالتوجهات العاملية يف االقتصاد و
ليزية سيستمر يف القرن احلادي والعشرين، انتشار اللغة اإلجن
 كلغـة   ،وهو أن عدد الناطقني باإلجنليزية ،باختالف وحيد

سيفوق عدد الناطقني باإلجنليزية  ،أو إضافية ،أو أجنبية ،ثانية
  .لغة أم

 ،من أركان قوة اللغة اإلجنليزيـة  ،أما الركن الثاين
" يـة  بوظيف" فهو ما أمساه  ،كما رأى كاشرو هذه األركان

ويشري هذا الركن إىل الوظائف اليت تقوم ا . اللغة اإلجنليزية
  . كما ورد سابقاً ،اإلجنليزية

 ،"االجتاهـات "هو ما أمساه ركـن   ،والركن الثالث
 ،ويشري إىل االجتاهات اإلجيابية حنو اللغة اإلجنليزية وتعلمهـا 

أن االجتاهات يف  ،ومن اجلدير بالذكر. يف معظم أحناء العامل
ولـيس   ،"اآليلّ" هي من النوع  ،بالذاتالعريب الة الوطن ح

 أن املـتعلم  ،واملقصود هنا".  بالتمثيلي" من النوع املسمى 

 بأمهيـة اللغـة   ،تقوده دافعية وعيـه  ،للغة اإلجنليزيةالعريب
أو متابعـة   ،أو االرتقاء يف وظيفة ،اإلجنليزية يف إجياد عمل

دلت نتـائج معظـم    وقد. شهادة عليا يف إحدى اجلامعات
الـذين   ،دراسات االجتاهات اليت أجريت على الطلبة العرب

أن هؤالء الطلبة يتمتعون بدافعية عاليـة   ،يتعلمون اإلجنليزية
" ومـا يقصـد بالدافعيـة    . من هذا النوع لتعلم اإلجنليزية

علـى أن املـتعلم    ،أا تدلهو  ،)Integrative" (التمثيلية 
حلد جيعله يرغب  ،لغة وحبضارااكلمي المبتشديد اإلعجاب 

لقـد أبـرز   . ليصبح جزءاً منها،هلذه احلضارة يف االنضمام 
أن هناك مشكالت يف فهـم  ) Phillipson, 1992(فيلبسون 

االجتاهات حنو اللغة اإلجنليزية عاملياً، ذلك أن مجيع السمات 
  يف اخلطابني  ، ةـوالصفات اليت تعطى لإلجنليزي

واألكادمي السياسيوحتمل يف ثناياهـا   ،إجيابية على الدوام ،ي
إشارات تدل على أن اللغات األخرى تنقصها هذه الصفات 

. أو أا تعاين من عقدة نقص باملقارنة باإلجنليزية ،والسمات
وأشـار   ،وقد وضع فيلبسون قائمة ذه الصفات والسمات

  ).Kachru(إىل جدول كان قد أعده كاشرو 

يتلـوه جـدول    ،أعده فيلبسـون فيما يلي اجلدول الذي 
  .كاشرو

  وتقلل من شأن اللغات األخرى  صفات تعظم اإلجنليزية

 لغة حملية لغة عاملية
  لغة وطنية لغة دولية

  لغة اتصال أضيق لغة اتصال أوسع
  لغة غري مساعدة لغة مساعدة

  لغة محددة نافذة على العامل
  لغة مغلقة ومتميزة لغة حمايدة

  )2(اجلدول رقم 
  الصفات املعطاة لإلجنليزية واللغات األخرى

  الصفات السلبيـة  الصفات اإلجيابيـة

  مضاد للوطنية اهلوية الوطنية
  مضاد للحضارة احمللية الوطنية النهضة األدبية
 املاديـة مرآة احلضارة
  الغربنـة/التغريب احلداثة/التحديث
  االبتعاد عن اجلذور التحرر
  عرقيـةال/الفئوية العاملية
 التساهـل )التكنولوجيا(التقانة

 االنقسـام العلـوم
  الغربة احلضارية قابلية احلركة

  قابلية االستخدام

  )3(اجلدول رقم 
       صفات ومسات اإلجنليزية واللغات األخرى

  ) 1986كاشرو (   
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يف كثري  ،ه ينظر إىل اللغة اإلجنليزيةأن ،كذلك ال خيفى

بعـني الرضـا    ،بالـذات العريب يف العامل و ،من أحناء العامل

يف وصفهم  ،وهو ما أمساه الباحثون الغربيون ،والسخط معاً

وهي عالقـة احلـب   ). Ambivalence( ،ملثل هذا الشعور

ففي حني نعجب بالصناعة الغربية . والكراهية يف آن واحد

حماولني بذل الغايل والنفيس  ،)التكنولوجيا(التقانة ونستخدم 

اقتنائها وامتالكها، نستنكر يف داخلنا السياسـات  يف سبيل 

 ،ويه تلك السياسـات توما حت ،الغربية حنو العرب واملسلمني

 ،العـريب من نوايا عدوانية حاقدة دف إىل إضعاف العامل 

  .هطرة على ثرواته واهليمنة على عقلللسي

أن التمكن من ) Kachru, 1986(كذلك أشار كاشرو

وخاصـة فيمـا أمسـاه     ،تع بنظرة عليايتم ،اللغة اإلجنليزية

وهي مصطلحات قدمها يف  ،"اخلارجية واملتوسعة" بالدوائر 

قسم كاشرو إذ . وقد أصبحت واسعة االنتشار ،رحبث آخ

تبـدأ   ،إىل ثالث دوائر رئيسية ،مستخدمي اللغة اإلجنليزية

وتشري إىل الناطقني باإلجنليزية لغة أُماً، أما  ،بالدائرة الداخلية

هـا  فيأصـبحت   فتشري إىل البلدان الـيت  ،ائرة اخلارجيةالد

 ،اإلجنليزية لغة رمسية وطورت أمناطاً من اللغـة اإلجنليزيـة  

تستخدم  ،اهلند والباكستان، ففي اهلند مثالً مثل خاصة ا،

أوىل وقد تطور يف اهلند منـط يسـمى    ،اإلجنليزية لغة رمسية

صـوتية والنحويـة   وهلذا النمط مساته ال. باإلجنليزية اهلندية

والسيمائية، وخيتلف يف هذه السمات عـن أمنـاط اللغـة    

واإلجنليزيـة   ،كاإلجنليزيـة الربيطانيـة   ،اإلجنليزية األخرى

وتشمل  ،فهي الدائرة املتوسعة ،أما الدائرة الثالثة .األمريكية

. لغة أجنبية، مثل مصـر  ،ها اإلجنليزيةفيالبلدان اليت تدرس 

بأن األدوار  ،يف استنتاجاته ،شروأكد كا ،هنفسويف البحث 

 ،اليت يكتسبها مستخدمو اإلجنليزية هلا قابلية عالية للتقليـد 

  .وأن اإلجنليزية كلغة بالغة الفائدة

الركن الرابـع لقـوة   )Kachru, 1985( ،اعترب كاشرو

 ،أي يسهل الـدخول إليهـا  ؛ كوا يف متناول اليد ،اللغة

 ،الدائرة اخلارجيـة  وخباصة يف ،واحلصول على ما تريد منها

 Link(كذلك فإا تستخدم كلغة وصل . الوارد ذكرها آنفاً

Language(،   ــة ــة تكميلي  Complementary(أو كلغ

Language.(  

 ،فهو قابليتها ،لقوة اللغة اإلجنليزية أما الركن اخلامس

ألن تصبح لغة أماً خارج  أوطاا، وقد أصبحت اإلجنليزية 

وقد . قع جغرافية كثرية يف عامل اليوملغة أماً يف موا ،بالفعل

  .نتج عن هذا تطبع كامل باحلضارة الغربية

الـركن  "  ههو ما أمسـا  ،واألخري والركن السادس

كـأداة   ،اإلجنليزية ووظيفتـها  اللغةوهو يشري إىل  ،"املادي

يستطيع متعلم اللغـة   ،أي ؛واالقتصادي االجتماعيللتحرك 

 ادـا السـلم االجتمـاعي   أن يرتقي بسبب إج ،اإلجنليزية

واالقتصادي.  

  ):Galtung(منوذج جالتونج 

ـ ة اج إطاره لنظريور جالتوند طلق يف كتابـه   ،وةلق

والصـادر   ،)The True Worlds( "ةالعوامل احلقيقي"بعنوان 

ـ  ـ  ).Galtung, 1980( 1980ام ع ـ  اوكم فيلبسـون   دمق

)Phillipson, 1992 ( فقد حتدث عن ثالثـة جالتونجإطار ، 

 ،، وقوة املصـادر األصليةأمساها القوة الداخلية  ،أنواع للقوة

 ،وميكن حتويل كل نوع من هذه األنواع الثالثة ،وقوة البنية

يلخص اجلدول التايل أشكال القوة كمـا  . إىل النوع اآلخر

  .رآها جالتونج
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/خارجية/ داخلية   
  وظيفية

القوة
/ الداخلية
 األصلية

وجود
  القوة

اإلجنليزية
  ونتك

/ اللغة اإلجنليزية
  داخلية

امتالك قوة املصادر
 القوة

اإلجنليزية
 متلك

/ اللغة اإلجنليزية
  خارجية

فعل قوة البنيـة
 القـوة

اإلجنليزية
 تفعل

/ اللغة اإلجنليزية
 وظيفية

  )4(اجلدول رقم 

  أنواع القوة وما يدعم موقف اللغة اإلجنليزية

االعتقاد إىل  ،األصليةأو / تشري القوة الداخلية
وقد . ببعض الصفات االستثنائية اليت تتمتع ا اللغة اإلجنليزية

على اللغة وحنوها ومفردات  ،استحوذ هذا االعتقاد
كثري  ويف. والسهولة النسبية الكتساا وتعلمها ،قاموسها

تعدى االعتقاد بالصفات االستثنائية للغة  ،من احلاالت
فقد . إىل ما وراء الطبيعةلينفذ  ،اإلجنليزية املعقول واحملسوس

اقتبسه فيلبسون ( ،الربيطاينّ رأى أحد رؤساء الس الثقايفّ
Phillipson 1992 ( كما " نعمة من اهللا"بأن اللغة اإلجنليزية

 ،رآها باحثان بارزان يف جمال اللغة اإلجنليزية واللغويات
)Kachru & Quirk, 198 (اإن مقولة ". معجزة لغوية  " بأ

خرافة مل يعرب  ،للغة اإلجنليزية ،أو األصلية ،لداخليةالقوة ا
عنها بعض الشوفينني وحسب، بل عبر عنها لغويون 

على رأسهم علماء ال أقل من أمثال العامل  ،معروفون
املعروف عنه كتاباته الواسعة عن اللغة اإلجنليزية ،السويدي، 

ا إ: " والذي يقول ،)Otto Jesperson(يسربسن  تو وأ
 يكون لسان أعظم قوتني يف العامل نأ ،عمة كربى للبشريةن
وهذه القوة  ،ذه الرفعة وهذا الثراء) بريطانيا وأمريكا (

عدد كبري من  ،ويشارك يسربسون هذه اآلراء". التعبريية 
 ،وستريفرت ،باجيه :منهمأخص بالذكر  ،الكتاب املعروفني

 Baget 1930, Strevens(وآخرون  ،وكريستال ،وواردو

1980, Wardaught 1987, Crystal 1985(.  إن مثل هذه
ويرميها  ،ال تؤخذ جبدية يف الدوائر العلمية ،األحاديث
بكليتها على أا تعميمات ختلو من ) 1992(كوملاس 
  ".الغطرسة اإلمربيالية " وعلى أا تعبري عن  ،العلمية

أو القوة  ،أما ما يدعم اللغة اإلجنليزية خارجياً
التكاليف بفهو مرتبط بشكل وثيق  ،ية للغة اإلجنليزيةاخلارج

ملصادر تشبه ما  ،الباهظة إلقامة بىن حتتية يف اللغات األخرى
وهناك دائماً تضخيم ومبالغة فيما . يتوفر يف اللغة اإلجنليزية
وخباصة  ،مقارنة باللغات األخرى ،متلكه اللغة اإلجنليزية

 Phillipson( ،ونبسيقول فيل .دان العامل الثالثبلغات بل
نه ألسباب تارخيية واضحة فقد جتمعت إ ،ذا الصدد) 1992

كذلك فإن القوة البنيوية أو الوظيفية ،لإلجنليزية مصادر هائلة
 ،واليت تشري إىل ما ميكن أن تفعله اإلجنليزية، للغة اإلجنليزية

در قد دعمت مصا، على املستويات احمللية والقومية والعاملية
اليت دعمت ا القوة نفسها الطريقة ب ،جنليزية وأثرااللغة اإل
أي أن ؛ لغة اإلجنليزيةالقوة البنيوية أو الوظيفية ل ،اخلارجية
  .هما على اآلخر متبادلتأثري كلي

أوهلا  :عرب ثالث قنوات رئيسة ،اللغة قوةومتارس 
وثالثها  ،"اجلزرة " وثانيها ما أمساه الباحثون ،اإلقناع

فإنه يعد املستهلك باملزايا املتفوقة للغة  ،اإلقناعأما  ."العصا"
يعد  ،ها اآلخرضوبع ،وفشل اللغات األخرى ،اإلجنليزية

 ،)التكنولوجيا(التقانة على رأسها العلوم و ،بسلع وخدمات
 ،والعقالنية ،والتقدم ،والفعالية ،والتحديث والعصرية
 عاًمجيملن يقبل ذه اللغة، وغياب هذه  ،واحلضارة العظمى

 ،ن اجلماهريأ )Holly, 1990(يقول هويل . ملن يرفضها
". لغة الثراء " وخباصة الشباب والفقراء، جتلُّ اإلجنليزية ألا 
، مبطنة أحياناً ،ويف القناة الثالثة، قناة العصا، فهناك ديدات

ومكشوفة أحياناً أخرى دد بتبعات مأساوية ألولئك الذين 
  .يتمسكون بلغام القومية
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 ،ولو يف عجالـة  ،لنطرح ،ال بد لنا من التوقف هنا
علـى   ،بعض عوامل القوة اليت طرأت على اللغة اإلجنليزية
اجلديد حافة األلفية اجلديدة، يف ظل العوملة والنظام العاملي .

 ن العوملـة والنظـام العـاملي   إ ،القولوليس من املستغرب 
 ،إلجنليزيةكليهما قد ترعرع يف أحضان الناطقني با ،اجلديد

ال جمـال   ،خطـيط بل جاء نتيجـة أعوام طويلة مـن الت 
ـ  ،إن عامل اليـوم . للخـوض فيه ا يـراه وارشـور   كم

)Warshaur, 2000(،  ه الرأمسالية العامليـة أو  فيعامل تتحكم
كما يقول كارنوي  ،الذي يتميز ،اجلديد النظام االقتصادي

ني بتصنيع وتوزيـع عـامل  ) Carnoy et al, 1993( وآخرون
التقانـة  وب ،يتسمان باإلنتاج املوجه وبالتطبيقات العلميـة 

ـ   ،وبإدارة املعلومات ،)التكنولوجيا( ذه مجيعـاً  وتعمـل ه
ونتج عن هذا كلـه  . يادكعناصر يف اإلنتاج والنماء االقتص

التقانـة  غياب املساواة بني أولئك الذين يسيطرون علـى  
التقانـة  وأولئك الذين حرموا من  ،من جهة) التكنولوجيا(
سيقود هذا النظـام  . ومهارات استخدامها ،)التكنولوجيا(

وإعـادة   ،ع للغة اإلجنليزيــة إىل انتشار أوس ،االقتصادي
وسيكون لذلك تأثري على  ،تشكيل فئات التعيني والتوظيف

سينصب التوظيف يف إحـدى فئـات   . دور اللغة اإلجنليزية
مات قطاع خدمات اإلنتاج الروتيين، وقطاع اخلـد : ثالث

أو احمللّلون الرمزيون،  ،وقطاع التحليالت الرمزية ،الشخصية
وستكون ملهارات العمـل   ،سينمو ،بالذات ،وهذا القطاع

يضـيف وارشـور    .أمهية خاصة يف طريـق النجـاح   ،فيه
بأن  )Warschaur,2000, & Emarketer, 1999( وإماركتر

وسيلة لثـورة   ،تصبح وبتسارع كبري ،تكنولوجيا املعلومات
مل ينافسها إالَّ الثورات  ،ابعة يف االتصال واملعرفة اإلنسانيةر

ويف . الثالث السابقة وهي ثورات اللغة والكتابة والطباعـة 
املشار  ،)Emarketer, 1999(أورد اماركتر  ،دراسة ميدانية

ففي . بعض األرقام املذهلة عن هذه الثورة الرابعة ،إليه آنفاً

حدها مت يف عام واحد تبـادل  و األمريكيةالواليات املتحدة 
 حـني  التريليون يساوي مليون مليون، يف(  تريليون )3ر4(

أي ؛ يف الربيد اإللكتروينّرسالة  )ألف مليون البليون يساوي
ـ مبع يف  ،رأة وطفـل دل عشرة آالف رسالة لكل رجل وام

لقـد بـدأ الربيـد     .وحـدها  األمريكيةالواليات املتحدة 
 ،واحلديث اهلـاتفي  اء الشخصييتفوق على اللق اإللكتروينّ

ويعين هذا الكم اهلائـل مـن الرسـائل     .كوسيلة لالتصال
أن هناك دوراً للغة ميلي ضرورة تعلم مهارات  ،اإللكترونية
أن هناك تأثريات جديـدة   ،كذلك يعين هذا الكم ،جديدة

على اللغات األخرى املستخدمة على الشـبكة   ،لإلجنليزية
ويف دراسـة حديثـة عـن     .)نترنتاإل(العاملية العنكبوتية 

ـ  يف مصر،) تاإلنترن( على الشبكة ،اللغوياالختيار  ي وه
 :وارشـو  يقـول  هذا امليـدان،  من الدراسات القليلة يف

)Warschaur, 2002 (  ون يسـتخدم  نإن املصـريني الـذي
 ،مراسـالم الرمسيـة  الشبكة، خيتارون اإلجنليزية ألغراض 

مكتوبة بأحرف  ،شةدض الدررون هلجام احمللية ألغراوخيتا
" منـة والنمط العربية املصرية املر" :وقد أمسى هذا ،رومانية

)Romanized Egyptian Arabic .(  وميضي وارشـور يف
هـو   ،يف هذه املرحلة ،ليقول بأن اجلدير بالتحليل ،دراسته

وكيف وقعت  ،مصر يف كيف تأثرت اللغة العربية الفصحى
باستخداماا  ،للغة اإلجنليزيةأحدمها ا ،اآلن بني فكي كماشة
العامية مكتوبـة  استخدام  هوواآلخر  ،املختلفة على الشبكة

أن هذا الدور  ،ا يلمح إليه وارشور هنامو. بأحرف رومانية
 ،يف مصـر  اإللكتـروينّ  اجلديد للغة اإلجنليزية يف الربيـد 
سيزيد االبتعاد  ،"املرومنة" مصحوباً بالكتابة بالعامية املصرية

لعربية الفصحى يف مصر، وهذا استنتاج يبسط األمـور  عن ا
ذلك ألن هناك عوامل كثرية تتعلق بالوضع اخلـاص   ،كثرياً

، رمبا مل يعهـا وارشـور   خاصةيف مصر  ،للعربية الفصحى
  ).ب2002، أ2002، 1980طالع زغول (
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وباحـث   وهو أستاذ جامعي ،كريستال ديديفيقول 
يف كتاب معروف صدر لـه عـام    ،بارز يف اللغة اإلجنليزية

 ,Crystal( " كلغة كونية اإلجنليزيةاللغة "  :بعنوان)  1997(

املقرونتني  ،االجتماعيةالعوملة و االقتصاديةن العوملة إ) 1997
ا طلبـاً  تقد أوجـد  ،)اإلنترنت(بانتشار استخدام الشبكة 

على ضرورة أن تكون هناك لغة تفاهم عاملية، ويف  ،متزايداً
وقد . فإن اإلجنليزية ستكون لغة للتفاهم العاملية ،الةهذه احل

أدى ذلك ببعض الباحثني إىل القفز إىل نتائـج ذات تبعات 
يف " لغة التفاهم العاملية "     عند احلديث عن دور  ،خطرية

مثل هـذه الدراسـات القليلـة املتوفــرة  . العامل العريب
 ,Haeri 1996( ،عن اتمعات العربية كدراسـة هـايريي  

1997(، وهو لغوي له اهتمام خـاص باللغـة    ،اجتماعي
يقفز هايريي إىل االستنتاج  .وقام بدراساته يف مصر ،والقوة

مل  ،والعربية الفصـحى " لنخبة يف مصرا" بأن الروابط بني 
تتعلق  ،تعد بالقوة اليت كانت ا، وذلك بسبب عوامل عدة

تطلب اسـتخدام  باخنراط هذه النخبة يف وظائف وأعمال ت
يف  ،وباخنراطهم يف تعلم اللغـات األجنبيـة   ،اللغة اإلجنليزية
 ماسـتخدا وباخنراطهم يف وظائف تتطلب  ،القطاع اخلاص

ــري ــة املص ــينم  ،ةالعامي ــات الس ــة يف قطاع ا وخباص
عامالً جديداً يتغىن به الكثري من ، ويضيف هايريي.واملسرح

" يف مصر عـن   بابتعاد النخبة ،وهو قوله ،الكتاب الغربيني
 ،"العوملـة واهلوية" ويف حبثـه عـن". ية اإلسالميةاألصول

أن يعيد إىل األذهان ) Warschauer 2002(حياول وارشور 
اليت قرعها مهندس  ،دق طبول احلرب على العربية الفصحى

الري  يف أوائل القرن املاضـي  ،وليم وكلوكساإلجنليزي، 
وغياب االختراع  ،رحممالً العربية الفصحى عبء تأخر مص

 ،يقول وارشور. وذلك بسبب هذه اللغة ،عن العقلية املصرية
بأنه سيحدث حتول  ،مناقشاً ما قدمه هايريي ،يف هذا السياق

الفصحى والعامية املصرية  -االزدواجية اللغوية  من ،يف مصر

حيث متسك اإلجنليزيـة بـالطرف    ،اللغويإىل التعدد  –
والعامية املصري ،العلويضاغطتني علـى   ،ة بالطرف السفلي

متحديتني السـيطرة التقليديـة للعربيـة     ،العربية الفصحى
ضـي  ومي. وخباصة يف ميادين االتصال املكتوبـة  ،الفصحى
 شبكات بأن هذه الظاهرة تعبري عن تعزيز لقولإىل اوارشور 

 ،عليها اسـتخدام اإلجنليزيـة   واليت يطغى ،العوملة يف مصر
 )ويقصد ا اإلقليميـة ( ،اهلوية احمللية ايد يف الوعي حنووتز

املرتبطة  ،التقليدية يوازي كل ضعف متدرج بالشعور باهلوية
أن الطلبـة املشـاركني يف   من رغم على البالقومية العربية، 

قد أشاروا إىل أن استخدامهم لإلجنليزية ال يعـين   ،الدراسة
ة، صـري احتضام للحضارة الغربية أو ابتعادهم عن اهلوية امل

أن االقتحـام املسـتمر للغـة     ليستنتج، فإن وارشور ميضي
األعمال والتجارة اإلجنليزية ألرقى ميادين استخدام اللغة يف 

 ،وما يدعم ذلك كله من استخدام لإلجنليزيـة ،األكادمييةو
ميكن أن ينظر إليه كتهديد للغة القومية ، على الشبكة العاملية

  .والقيم الوطنية

من  ،بهأو غُلِّفت  ،الدراسات به هذها اتسمت ومهم
وإحصائياا وما حييط ـا مـن   وعيناا ازهاإجنعلمية يف 

رصـني،   توهم القارئ بأا حبث علمي ،ر وشكلياتمظاه
 هجـوم : أوهلمـا  ،فإا تأخذ على الدوام منحيني بارزين

على اللغـة العربيـة    ،يراوح بني التلميح والتصريح ،كاسح
 ،ودة للحديث عن األصولية اإلسالميةع: الفصحى، وثانيهما

  .واليت تقرن دائماً بالعربية الفصحى

ومؤلـف   روائـي  وهو،)Llosa, 2000( ول لوسايق
يف معـرض  ، "حضارة احلريـة ":يف حبث له بعنوان ،إسباينّ

ن حضارة إ ،دون مواربة ،حديثه عن موضوع العوملة، يقول
ـ    وبالذات ،أمريكا الشمالية دة حضـارة الواليـات املتح

خضـعة  ذلـة وم م ،ستفرض نفسها على العامل ،األمريكية
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كـذلك سـيفقد النـاس    . الباهر املتنوع نسيجه احلضاري
أكثر من مسـتعمرات يف   ايصبحوال هويتهم وروحهم كي 
إن هـذه   ،قـائالً  وميضي لوسا . القرن احلادي والعشرين

  ـا العسـكرياإلمربيالية لن حتكم هذا الكوكب جبربو، 
ستفرض علـى   ،اإومعرفتها العلمية فحسب، بل وثرواا 

اآلخرين لغتها وطـرق تفكريهـا، ومعتقـداا ومتعهـا     
عـن عوملـة ال ختنـق     بشدةلكن لوسا يدافع . وأحالمها

. يديولوجيات القوميةبل حتررها من األ ،احلضارات األخرى
كراهيـة الفرنسـيني للعمـالق     ،يف حبثه ،ويستنكر لوسا

ستميت عن اهلوية الثقافية الفرنسـية ودفاعهم امل األمريكي، 
أن التربة اليت أنتجت مونتني وديكارت وراسني "ظناً منهم 
والبالد اليت كانت دائماً سيدة املوضة يف اللبـاس   ،وبودلري

ميكـن أن   ،ومجيع مناحي احليـاة  ،والفكر والفن والطعام
دجـاج  "و "بيتزاهـت "و ،"ماكدونالدز"تغزوها سالسل 

 زوسراويل اجلين ،وأفالم هوليود "الروك"وموسيقى  "كنتكي
لقد نتج عـن  ". وقمصان اليت شريت " يكرزنالس"وأحذية 

هائل لصناعة السـينما احملليـة    هذا التخوف دعم اقتصادي
فـرض  تعلى األفالم الـيت تعـرض و   ،وتطبيق نظام الكوتا

على املعلنني الذين يستخدمون األلفاظ اإلجنليزيـة   ،غرامات
  .يف إعالنام

يف  عوامـلَ هناك  أنّ ،الصدد هذا يف ،اإلشارة من بد ال
حـىت يف   ،يتم جتاهلها ،يف قوا اًوأركان ،انتشار اإلجنليزية

تعاجل قضـايا   واليت ،املتخصصة ،املهنية النشرات والدوريات
تشمل تلـك  . والتنبؤ مبستقبلها ،وانتشارها ،اللغة اإلجنليزية

ـ  االقتصـادية  املصاحل ،العوامل املتحـدة   للواليـات  ةاحليوي
 واألهم من ذلك ،السياسية والعسكرية ومصاحلها ،األمريكية

التبعيـة السياسـية واالقتصـادية     ،" التبعية "عامل  هو ،كله
واليت تشارك ما األنظمـة   ،للدولتني الناطقتني باإلجنليزية

إذ ربطـت هـذه   . الثالث العامل يف معظم بلدان ،احلاكمة
د وشائجها مع الدولتني الناطقتيـن وش بقائهااألنظمة بني 
ويف كثري  ،األمريكيةالواليات املتحدة  ،وخباصة ،باإلجنليزية
وتزداد هـذه  . على حساب سيادا واستقالهلا ،من األحيان

دعنا ننظر إىل . وغطرستها ،األمريكيةالتبعية بازدياد اهليمنة 
كانـت تـدرس اللغـة    . قطرة يف حبر هذه التبعية اجلارف

العريب يف دول اخلليج  ،يزية يف مدارس التربية والتعليماإلجنل
 ؛يف الصف اخلامس االبتـدائي  -سبيل املثال-واألردن على 

يف  ،ويف بلدان مثـل السـعودية   ،أي يف سن الثانية عشرة
ومل يكن . أي يف سن الرابعة عشرة ،الصف األول اإلعدادي

ول، فلهذا قد مت اختيار هذا السن عشوائياً يف معظم هذه الد
والـذي   ،اللغة العربية ،القرار عالقة مباشرة بتعلم اللغة األم
ال ،يكتمل وفق ما وجده البحث العلمييف سن  ،يف هذا ا

الثانية عشرة، وليس من احملبذ أن يتعلم الطفل لغة أخرى قبل 
كذلك فإن هلذه املسألة عالقـة  . اكتمال اكتسابه للغته األم

إذ إن . يوانتمائـه احلضـار   ،عـريب المباشرة وية الطفل 
يقسم والءات الطفـل   ،اكتساب لغة أخرى يف سن مبكرة

ن انتهت حـرب اخللـيج   أوما . بني اهلويتني وبني اللغتني
 ،الثانية، حىت اختذت الكويت قراراً بتدريس اللغة اإلجنليزية

أي على قدم وساق مع  ؛األول االبتدائي الصفاعتباراً من 
. قـرار الكويـت   ،بعت دول خليجية أخرىوقد ت. العربية

وفيما بعد، اختذ قرار مماثل يف األردن يقضي بتدريس اللغـة  
وقـد  . يف سن السابعة ،اإلجنليزية يف الصف األول االبتدائي

دون نقاش أو حبث متغافلني  ،مرر هذا القرار بشكل روتيين
هذه السن مـن النـواحي    مثلعن تأثرياته على الطلبة يف 

والتربوية والثقافية، وما له من آثار علـى الدولـة    النفسية
يطول، إذ أصبحت مسـة  " التبعية"إن احلديث عن . اتمعو

وانعكاساا  ،العريبوخباصة دول العامل  ،دول العامل الثالث
  .هومشرق العريب يف مغرب الوطن ،للعيان ظاهرةاللغوية 
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  :قوة اللغة ولغة القوة يف التعليم العايل

كما بينا  ،اليت تتمتع ا اللغة اإلجنليزية ،للقوةنظراً 
 ،الشعبية القوية للتعريب الدعواتمن رغم على السالفاً، و

واستخدام اللغة العربية لغة االتصال الوحيدة يف العامل العريب ،
 ،اإلجنليزية اللغةوعلى رأسها ، ما تزال اللغات األجنبية

 اجلامعات ويزداد توسعاً يف ،تستخدم على نطاق واسع
ويف واقع األمر، فإنه بسبب تأثري اللغة اإلجنليزية على . العربية

وما سلف ذكره عن التبعية، فإنه  ،أصحاب القرار احلقيقيني
أن احلديث عن  ،متابع للقضايا اللغوية ال خيفى عن أي
ال  ،من قبل هؤالء ،مقابل اإلجنليزية ،استخدام اللغة األم

طالع (طح هذه القضايا ويهمشها يتعدى أن يكون حديثاً يس
 ،إن الدور الذي تقوم به اإلجنليزية). Abbas 1993عباس 

دورها  ،قد تعدى منذ سنني ،العريبيف بعض دول اخلليج 
كما - املتوسعة–أي أا اجتازت الدائرة الثالثة  ؛كلغة أجنبية

ودخلت الدائرة الثانية،  ،)Kachru(أمساها كاشرو آنفاً 
 ،الذات معومن قبيل التناقض . دام كلغة ثانيةدائرة االستخ

أن  ،هفيفإنه ليس من املبالغ أو إعالن احلرب على الذات، 
يقال إنك إذا ذهبت إىل مركز من مراكز التسوق يف إحدى 

إن كنت ال  ،الصعوبات فستصادف كثرياً من ،بلدان اخلليج
، يف حني لن تواجه أية صعوبة إن كنت بالعربيةتتحدث إال 

  .تتحدث إال باإلجنليزيةال 

واألردن  الدور لإلجنليزيـة يف دول اخللـيج   إن هذا
العـريب  والدور املتنامي هلذه اللغـة يف الشـمال    ،ومصر
ا هـذه اللغـة،   لَ ،األفريقي مؤشر واضح للقوة اليت تتمتع

يف كتابه عـن االستشـراق    ،ومؤشر ملا أمساه إدوارد سعيد
)Said, 1979( ،"قوة اخلطاب احلضاري وهي قوة " الغريب،

". تزيينية على السطح وخارج البنية "على أا  ،يساء فهمها
 ،ومن أبرز ااالت اليت دخلتها استخدامات اللغة اإلجنليزية

إذ . والتعليم العايل بشكل خـاص  ،التعليم بشكل عام جمال
 ،يفترض بأن تكون اللغة العربية، بعد استقالل الدول العربية

ريتها كدول مستقلة، هي لغة التعليم العايل يف هذه ومتتعها حب
من هنا ال بد من الوقوف علـى مـا   . البلدان دون منازع

 ،العـريب اصطلح على تسميته حركات التعريب يف العـامل  
يف اللغوي ليتسىن فهم االستخدام  ،وإلقاء نظرة سريعة عليها

  .يف سياقه الصحيح ،التعليم العايلّ

  :لتعليم العايلالتعريب والتعرب وا

يف التعليم العايل  ،ولغة القوة ،نقاش لقوة اللغة إن أي
إذا مل يلق الضوء الكايف على  ،سيظل ناقصاًالعريب يف الوطن 

يف مغـرب   ،عمليات وأنشطة حركيت التعرب والتعريـب 
يف عجالة، إذ  احلركتنيسيتم تصفح هاتني . الوطن ومشرقه

والسـبب   ،تفاصـيل التطرق إىل ال ،يصعب يف هذا البحث
ما ،ألمهية هاتني احلركتني الرئيسينكانتـا وسـتظال   ،أ، 

 الستخدام العربية ألقصى طاقااواآللة املنفذة  ،العقل املدبر
حىت تتمكن اللغة العربية من التفرد يف ، يف اتمعات العربية

تقول السيدة رايـت   وكما. امليادين العامة يف ،االستخدام
)Wright ,2001 ( إن امليادين العامة يف االستخداماللغوي، 

 يستثين ،الفراغ الذي حتتله لغة ما ذات طبيعة أحادية، إذ إن
اللغات األخرى، فاللغة الواحدة يف قاعة احملاضرات تسـتثين  

ستثين اللغات األخـرى،  تواإلذاعة بلغة ما  ،اللغات األخرى
ويعكس استخدام اللغات بشكل تتابعي، ال بشكل فوري. 

كما تقول رايت، لعبـة فيهـا    يف النهاية،اللغوي فاالختيار 
  .عطيننأخذ بقدر ما ، تساوٍ

لفظان غري متمايزين فيمـا  " التعريب " و"التعرب " 
ويعرب عن  ،ن لفظ التعريب وحده كافإيكتب بالعربية، إذ 
كثري مما كتب باللغات األجنبيـة  لكن يف  ،املراد باللفظتني
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يترجم للغات ". التعريب " اللفظ األول  .اللفظتنيمتييز بني 
أي  ؛ونقصد به اللغـة  ،)Arabicization(األجنبية باللفظ 
أمـا  . ينطق باللغـة العربيـة   ،أو شعب ما ،جعل ميدان ما

رة فيما ومل أر له إشا ،وهو لفظ قمت باستخدامه، "التعرب"
فهـو ترمجـة    ،اللغة العربيةبمن قبل  ،كتب عن املوضوع

وتعـين االنضـمام إىل    ،)Arabization(يزية للكلمة اإلجنل
فبعد سنني . اهلوية واالنتماء اهلوية العربية، أو أن تصبح عريب

العـريب  لـدول الشـمال   الفرنسـي   طويلة من االستعمار
حاولت فرنسا جاهدة أن تغـري هويـة العـرب    األفريقي ،

وهذه . وحتوهلم إىل فرنسيني ،املسلمني يف الشمال األفريقي
 ،بل سياسة أعلنتها فرنسـا  ،مبطنة أو خفية اسة مل تكنالسي

واختذت مجيع اخلطوات الالزمة لتطبيقها، وإثر االسـتقالل  
عن فرنسا كان التحدي األول الذي واجه القيادات الشمال 

واختـاذ   ،هو التأكيد على اهلوية العربية اإلسـالمية  ،أفريقية
كـذلك  . مينةية هذه اهلوية الثكافة اإلجراءات الكفيلة حبما

هذه الكلمة اإلجراءات املضـادة لظـواهر التغريـب     تعين
لكـن لفـظ   . وانقسام الوالءات أو تعـددها  ،احلضاري
ميكن أن يستخدم للداللة علـى   ،كما أشري سابقاً ،التعريب
وهو يف الواقع يستخدم كذلك يف الكتابات العربية  ،املعنيني

  .عن هذا املوضوع

ة نشطة يف دول الشمال لقد بدأ التعريب كحركة حي
 العريبوتأكيد اهلوية العربيـة   ،لتدعيم االستقالل ،األفريقي

املشـكالت  من رغم على الو. مقرونة بالسيادة ،اإلسالمية
فقـد   ،وتواجهها اآلن ،اليت واجهتها حركة التعريب ،اجلمة

 ،متكنت هذه احلركة من إجناز ما يشبه املعجزات يف تـونس 
وخباصة فيما يتعلق بالتنافس احلاد مـع   ،واملغرب ،واجلزائر

وحديثاً مـع اإلجنليزيـة    ،اللغة الفرنسية املتجذرة من جهة
وأكرب هذه اإلجنازات . القادمة بقواها االقتصادية والسياسية

. احلكومية واإلدارةكان يف ميداين التعليم  ،حلركة التعريب
  لقد متكنت البلدان الثالثة من تعريب التعلـيم األساسـي، 

يف  اإلنسـانية وكليـات العلـوم    ،ومعظم التعليم الثانوي
املعوقات العديدة هلذه احلركة، من رغم على الو. اجلامعات
ويستقر  ،يتعدى حدود هذه البلدان ،أو الكثري منها ،بعضها

، إال أن هـذه  الفرنسـي يف قلب الصراعات الدولية واحللم 
ـ   ،ة تسري بشكل ثابت اخلطىاحلرك مـن   عذلك ألـا تنب
 ،)Jourchi, 2001(ولوجية واضحة وضعها جرشـي  يأيد

 يكتبه األسـتاذ اجلـامع   ،هممكما ورد يف حبث موسع و
حممـد داود باإلجنليزية عن السياسـة اللغويـة يف    يالتونس
يثـار  : باختصار شديد كالتـايل ) Daoud, 2002(تونس 

وحبـدة يف   ،رارباسـتم العريب موضوع التعريب يف املغرب 
لدرجـة أن إحـدى اـالت     ،الثقافية والسياسةالدوائر 

نه ببساطة ليس موضوعاً إ". أم املعارك "  دعتهالتونسية قد 
ثقايفّ لغوياً، بل موضوع سياسي مبغازٍ استراتيجية  ،اقتصادي

  ـ  ذات عالقة بتوازن القوى والتـوازن احمللـي . يواإلقليم
أي  ؛ن هـذه احلركـة  إ ،)Daoud, 2002(ويضيف داود

التعريب، يف ردة فعل هلا على نقد وسائل اإلعـالم  حركة 
س، قد أدت إىل إغالق نسية حلملة االنتخابات فـي تونالفر

وفرض الرقابة على عدد  ،)2فرنسا (القناة التلفزيونية الثانية 
  .من الصحف الفرنسية

حيث  ،وكانت حركة التعريب على أشدها يف اجلزائر
يف الشمال  ،فرنسية حتت أكرب تبعية استعمارية حكانت ترز
مـن  رغم وعلى الوما زالت احلركة يف اجلزائر، . ياألفريق

ورنفلـز   كما يقـول  ،جناحاا يف كثري من امليادين، تتعثر
)Werenfels, 2002 ( ًمـن أجـل  بأن هناك صراعاً خفيا 

وبني  ،بالعربية من جهة الناطقة اعاتاجلم بني مراكز القوة
كذلك فـإن  . جهة أخرى اجلماعات الناطقة بالفرنسية من
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واملمارسـات   هناك صراعات بني السياسات اللغوية الرمسية
 ،اللغويـة فـي اجلزائـر وتبقى القضية .اللغوية غري الرمسية

قضيـة بالغـة التعقيد النعكاساا علـى األيديولوجيـة   
ة اجلديــدة  واملسأل. ية والتوجـه السياسفواهلوية والثقا

جلزائر هي احلوار الساخن الـدائر  يف االلغوي  املسرح على
اآلن حول دور اللغة اإلجنليزية ومنافستها للفرنسية يف النظام 

اجلزائر التعليمييضع ورنفلـز  . ي)Werenfels, 2002 (
  :القضية كالتايل

 ،يف ضوء العوملة ،تصر األحزاب اإلسالمية يف اجلزائر
ـ  ر ممـا  على أنه من األهم تقدمي تدريس اللغة اإلجنليزية أبك

وقد أدى ذلك إىل اامهم . يتقدم الفرنسية يف النظام التعليم
لكن مثـل هـذا   . ضد اللغة الفرنسية ،بتدبري حرب خفية

إذ . له أسبابه الرباغماتية الصرفة ،املقترح لألحزاب اإلسالمية
 ،حيملون مؤهالت أكادميية جيـدة  ،إن الناطقني باإلجنليزية

  .صويرحب م جداً يف القطاع اخلا

     إىل  ،منـذ بداياتـه   ،الفرنسيهدف االستعمار لقد 
وخباصة يف  ،وتغيري هويته ودينه ،األفريقي الشمال" فرنسة " 

مل يكن مكلفـاً   ،االستعمار يف مشرق الوطن لكن. اجلزائر
خبسائره البشرية كما كان يف املغرب، حىت يف الدول الـيت  

خرجت اهلوية  لقد. ةعمرا فرنسا يف املشرق مثل سورياست
يف احلقبة االسـتعمارية  العريب العربية اإلسالمية يف املشرق 

بأقل كثرياً من األذى الذي خرجت به هذه اهلوية يف مغرب 
وخباصـة يف   ،لكن املسألة اللغوية بقيت عالقة ،العامل العريب
  .حقل التعليم

التعريـب  إنه من قبيل املفارقة أن نالحظ أن موضوع 
أكثر بعد  ،قد قفز إىل املقدمة حبدة ،العريبيف مشرق الوطن 

استقالل الدول العربية من مستعمريها الغربيني، والربيطانيني 

، إذ االحتفايلّ ومايقصد هنا هو االستقالل الشكلي. بالذات
ثـورة   ،حىت هذه اللحظة ،العريبمل تقم يف مشرق الوطن 

  يمنتـها  كالثورة اجلزائرية مثالً، وبقيت بريطانيا حتـتفظ
وخباصـة يف  ، واالقتصادية على معظم هذه الدول السياسية

أن االسـتقالل   ،لقد كان من املفترض دائماً .اخلليج العريب
 ،يف كل مناحي احليـاة  ،يعين بديهياً استخدام اللغة العربية

وبقيـت األصـوات    .مل يتم ،وألسباب متعددة، لكن ذلك
إثراء اللغـة العربيـة   مطالبة ب ،العريبتتعاىل يف مشرق العامل 

التقانـة  للعلـم والصـناعة و   ،وتزويدها باملصطلح الالزم
 ،بالفعـل  شكلت وقد.املعرفة وشىت حقول، )التكنولوجيا(

. املعرفـة جتمعات ومنظمات وهيئات لتدعم حركة تعريب 
طلحات املنهجية العامة لترمجة املص"جيمل احلمزاوي يف كتابه

يئـات  هـذه اهل ) 1986 ،احلمزاوي("وتوحيدها وتنظيمها 
  :القائمة على التعريب كالتايل

1. مع العلميجمامـع اللغـة العربيـة، وأوهلا ا العريب، 
 دمشـق، والذي أصبح امسه جممع اللغـة العربيـة يف   

 ،)1932(، مث جممع اللغة العربيـة يف القـاهرة   )1919(
واحتاد اامع اللغويـة   ،)1947( يالعراقامع العلمي و

 مث جممع اللغة العربيـة األردينّ  ،)1971(العربية  العلمية
مث بيـت   ،)1980(املغربية اململكة مث أكادميية  ،)1977(

التونسي للعلـوم واآلداب والفنـون   مع اأو  ،احلكمة
مث  ،)1993(مث جممع اللغة العربية يف اخلرطوم  ،)1993(

ة جممع اللغة العربيو ،)1994(جممع اللغة العربية يف ليبيا 
  ).1994(يف فلسطني 

2. دائرة اللغويات  :وتشمل ،املعاهد ودوائر البحث العلمي
يف معهد االقتصاد والعلوم االجتماعية يف تونس، ومعهد 

ومعهـد   ،ي الربـاط ـفالدراسات واألحباث للتعريب 
  .الصوتيات والدراسات الصوتية يف اجلزائر
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 ،الذي أسس يف الربـاط عـام   ،مكتب تنسيق التعريب .3
املنظمة العربيـة للتربيـة   والذي أحلق فيما بعد ب 1961(

 ،املكتب بشكل فاعل هذاوقد نشط . )والثقافة والعلوم
 يف خمتلف فروع املعرفة،وقـد  ،املصطلح يف حبث وتقنني

قام ) 1981(أنه حىت اية عام  ،أورد احلمزاوي يف كتابه
املكتب بنحت وتوحيد وتقنني املصطلحات يف عشرين 

  .مصطلحاً )67061(جموعها إىل وصلت مب ،موضوعاً

 االحتـاد العلمـي   :وتشمل ،االحتادات العربية املختلفة .4
واحتـاد اجلامعـات   )1954(الذي أسس عام  ،العريب ،
العلمية امع اواحتاد ، )1960(الذي أسس عام  ،العربية

واحتـاد   ،)1970( الذي أسـس عـام   ،العربيةواللغوية 
  .)1975(سس عام الذي أ ،االس العلمية العربية

 التعريـب مؤمترات التعريب اليت ينظمها مكتب تنسيق  .5
  .واملنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

املركـز   :وأمهها،اهليئات املختصة بالتوثيق واإلعالميات .6
 ومركز ،للبحوث والتوثيق يف العلوم االجتماعيـة العريب
الـدول  امعة العامة جلألمانة لاملعلومات التابع و التوثيق

العربية، واملراكز الوطنية للتوثيق واملعلومات يف الـدول  
ات واملقـاييس الـيت   واصفالعربية، واملنظمة العربية للم

واملنظمة الدولية  ،)1968(أنشئت يف عمان األردن عام 
ها األربعة عشر من الدول ؤوأعضا) ISO(للمواصفات 

وهو مشـروع أنشـئ سـنة     ،ومشروع راب ،العربية
) 28000(بالرباط لترمجة مثانية وعشرين ألـف   )1982(

حتـت إشـراف    ،مواصفة من مصطلحات االتصاالت
 واالحتـاد الـدويلّ   ،برنامج األمـم املتحـدة لإلمنـاء   

لسـلكية  للمواصـالت ا العـريب  لالتصاالت، واالحتاد 
واحتاد اإلذاعـات  ، )1957(الذي أنشئ عام ،والالسلكية

  .العربية

ـ  يف طريـق وضـع    ،اإن جهود هذه اهليئات مجيعه
ومن مث توحيـده   ،أو اشتقاقه ،أو حنته ،أو ترمجته ،املصطلح

جهود جبارة جتلت مثارها يف الكم  ،وتنميطه وتقييسه ونشره
اهلائل من املصطلحات اليت توفرت يف معظم فروع املعرفـة  

وقد متكنت بعض املشـاريع الـيت   . وجوانب احلياة العلمية
ـ  ى النور تبنتها هذه اهليئات من أن تر مـن  رغم علـى ال

عالقـة  الذات  ،فمن املشاريع اجلديرة بالذكر هنا. املعوقات
مشروع طمـوح   ،العريبباشرة بالتعليم العايل يف الوطن امل

وواسع التطلعات يهـدف إىل ترمجـة الكتـب العلميـة     
 ،املستخدمة كتباً مقررة يف املسـاقات العلميـة األساسـية   

الفيزياء واجلرب واجليولوجيا وخباصة يف الرياضيات واألحياء و
. هذا املشروع لقد تبىن جممع اللغة العربية األردينّ. واألحياء

ومـرت يف طـور    ،وقد أجنزت كتب السنة اجلامعية األوىل
وما يزال العمل جارياً على الكتب لسنوات درجة  ،االختبار

  .البكالوريوس األربع

ا كل اليت تبذهل ،هذه اجلهود اجلبارةمن رغم وعلى ال
وكذلك اامع اللغوية  ،هذه اهليئات احمللية والوطنية والعاملية

ومعاهد البحوث والدوائر األكادميية واألفراد، فإنه ميكـن  
وما زال أمامها طريق  ،بأن حركة التعريب تتعثر ،االستنتاج

طويل ومشاكل متعددة للحل، وهذا هو انطباع عدد كبري 
يف  ،دد الباحث حيـىي جـرب  يع. من الباحثني يف هذا امليدان

نشر يف أكثر " مل تتعثر ؟ : حركة التعريب" حبث له بعنوان 
 ،)1996 ،جـرب " (التعريب " وهي جملة  ،االت ختصصاً

اخنفـاض  : أوهلـا  ،مخسة أسباب لتعثـر عملية التعريـب 
تـأخر  : وثالثها ،نقص املتابعة: وثانيها، مستويات التنسيق
ة بني علم املصطلح والتطور الفجو: ورابعها ،وضع املصطلح

الطـرق غـري   : وخامسها ،املتسارع )التكنولوجي(التقاينّ 
ويف حبـث حـديث   . ياملنظمة يف االتصال بالعامل اخلارج



  33 
 
 
 

 

 ،للدكتور مسر الفيصل يف جملة آفـاق للثقافـة والتـراث
قضية قدرة اللغة العربية علـى اسـتيعاب العلـم    " بعنوان 

 عوامـل يعطي الكاتب ثالثة  ،) 2002 ،الفيصل( وتأصيله 
للصعوبات اليت تالقيها العربية يف هذا السبيل، ويعين التغلب 

أول . عليها إتاحة الفرصة للغة العربية إلثبات هذه القـدرة 
باللغات األجنبية وإصرار غالبيـة   التشبثهو  العواملهذه 

الدول العربية على تدريس العلوم بإحدى اللغتني اإلجنليزيـة  
  .يةأو الفرنس

أو  ،يسوق الداعون إىل تدريس العلوم باللغة اإلجنليزية
الفرنسية عدداً من املسوغات اليت ال تصمد أمام التمحيص، 

يف  ،الدول األجنبية هي مصدر العلـم احلـديث   أمهها أن
جانبيه النظري ويرد الفيصل على ذلك بأن العلم والتطبيقي ،
ة العربية ضـعيفة  أما املسوغ الثاين فهو أن اللغ. ال وطن له

كـذلك ال  ،مل تبلغ املستوى الذي يبعث على االبتكار ،جداً
كثرياً ما وتتوفر بالعربية املصادر واملراجع الضرورية بالفعل، 

عربية تعيش أن اللغة ال ،نك لتظنإحىت  ،يساق هذا املسوغ
كيف ميكن للعربية أن تطور مصادر  .خارج التاريخ احلديث

إن اخلطـوة   ؟يف تدريس العلوموهي ال تستخدم  ،ومراجع
هـي   ،األوىل حنو تطوير مصادر ومراجع يف اللغة العربيـة 

كمـا يقـول    ،إن هذه املسوغات. توظيفها لغة للتدريس
وتسهم يف  ،بضعيفاً تابعاً للغرالعريب الفيصل تبقي اتمع 
 ،يف حبثه ثالثة أمثلة ،ويسوق الفيصل .إضعاف اللغة العربية
جتعل هذه املسـوغات غـري    ،احلديثصارخة من التاريخ 

أول هذه األمثلة من كوريا، إذ استعمرا اليابان . مقبولة أبداً
يف أول  ،حىت كان أول مرسوم ،ن استقلتأوما  ،ستني عاماً

هو حترمي التحدث  ،ورياعدد من أعداد اجلريدة الرمسية يف ك
بعد  إذ كان القرار األول ؛واملثال الثاين من الصني .باليابانية

 ؛هو مركزية اللغة)1949(جناح ماوتسي تونغ يف الثورة عام 

. بدالً من اللغة اإلجنليزيـة  ،لغة بكني ،أي تعلم اللغة اخلانية
إذ ما إن كسـبت فيتنـام    ،أما املثال الثالث فهو من فيتنام

حىت رفضت  ،األمريكيةحرب حتريرها من الواليات املتحدة 
  . ميةلغة املستعمر وتشبثت بلغتها القو

 فهو ضعف األمة العربية السياسـي  ،أما العامل الثاين
و واالقتصادي وقد أدت هذه التجزئة . بسبب جتزئتهااللغوي

فـرادى   ،اللغويبالدول العربية أن تواجه مشاكل املصطلح 
 ،كـذلك . مع تنسيق ضعيف أو غائب ،يف غالب األحيان

 متعلمـي  بـني  ،" املرجعية الثقافية" فإن هناك اختالفاً يف 
وأولئك الـذين   ،أو من تلقوا تعليمهم باإلجنليزية ،اإلجنليزية

ي أهـم  ه ،التجزئةبأن  ،وال شك. تلقوا تعليمهم بالفرنسية
 بعد حنته، ،وحىت املصطلح. اتعوامل التشتت وهدر اإلمكان

 "بقي اإلقبال عليه رغبة فردية يف الغالب، إذ لـيس هنـاك   
وال  .اسـتخدامه  تشجع "مرجعية" أو" مؤسسة"  أو" سلطة 
يف  ،جيعل من الدول العربية ،يف أن عامل التجزئة ،شك أيضاً

 إىل اهلادفة والعوملة ،الثقايفّ لقمة سائغة للغزو ،شطري الوطن

  . طمس الشخصية ومتيزها

هذه العوامـل   أنه أهم ،وبرأيي –أما العامل الثالث 
يف " مناخ القهـر  ) " 2002(مساه الفيصل أفهو ما  –مجيعاً 

 ،ومصـادرة احلريـات   ،وأضيف إليه القمع ،العريباتمع 
 ،بشكل حتمي ،اليت أنتجت ،والتبعية السياسية واالقتصادية

إن  بالفعل كما يقول الفيصل، . ودولهالتبعية الثقافية للغرب 
ألن حياته مرتبطة حبرية البحث  ،العلم ال ينمو يف مناخ القهر

تبط بظواهر كثرية يف اتمعات مر ،إن مناخ القهر! والتعبري 
ضـرباً مـن    الـتفكري األكـادميي   حريةجتعل من  ،العربية

الذي أخذ يـنعكس  " اإلقطاع السياسي"فهناك  ،املستحيل
أُفرغت كثرياً  ،على املؤسسات األكادميية، وهي مؤسسات

ا الرئيسيلتصبح آالت إنتـاج للمـؤهالت    ،من مضمو
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إىل التأكيد علـى أن هـذا    ،خيلص الفيصل .الورقية اجلذابة
" إذ إن ما قدم يدل  ،صرف سياسي ،األمريف واقع  ،اخللل

على استيعاب العلـم   ،داللة ناصعة على قدرة اللغة العربية
إال ومهـاً ال   ،اللغة العربية وما التشكيك يف قدرة" وتأصيله

ل ايـة  بلة قهذه املسأ ىلإثانية  وسنعود .يستند على أساس
  .هذا البحث

يف هذا اـال   ،تلقائياً ،السؤال الذي يطرح نفسهو
يف اجلامعـات   ،مـا  هل ميكن تدريس موضوع علمي: هو

يف  هلذا املوضوع بشكل إمجـايلّ  ،ن توفر املصطلحإ ،العربية
سأحبث مثاالً يقع  ،هذا السؤالعن  اجلواباللغة العربية ؟ يف 

حيمل  ،اهويف ثناي ،لغة للعلم ،يف صميم استخدام اللغة العربية
نه إ. ما لقوة اللغة ولغة القوة من انعكاسات على استخدامها

يف حبث عـن   ،عدنان تكرييت ،مثال ساقه األستاذ اجلامعي
 ،)1995, تكرييت(يف العصر احلديث  ،تعريب العلوم الطبية

هلا تأثري واضح على  ،كيف أن العوامل غري اللغوية فيهيبني 
لقـد  . داية هـذا البحـث  كما ورد يف ب، اللغوياالختيار 

احلديث العريب يف التاريخ  ،أنشئت أول مدرسة طبية حديثة
يف  ،يف أيب زعبـل ) لقرن العاشريت احلكمة يف بغداد يف اب(

أثناء حكم حممد علي باشا وبالتحديـد يف عـام    ،القاهرة
عرف عن حممد علي باشا عالقاته املتميزة . )1826/1827(

 ،عين طبيبه اخلـاص و ،صرورغبته يف حتديث م ،مع فرنسا
استعان و. دارة هذه الكليةإل ،كلوت بكالفرنسي الطبيب 

بأطباء من إيطاليا وفرنسا للتـدريس يف  الفرنسي املدير  اهذ
ل متـرمجني  الكلية، والذي كان يتم بالعربيـة مـن خـال   

مت اختيار اثين عشر طبيباً من دفعـة  و. يصطحبون احملاضرين
طلب  ،يف بعثات دراسية إىل فرنسا الريسلو ،اخلرجيني األوىل

 ،من هؤالء فيما بعد حتضري مناهج الطب يف اللغة العربيـة 
  .للقيام ذه املهمة

أنـه يف فتـرة ال    ،إليهيف حبثه املشار  ،يؤكد التكرييت
ب بشكل تزيد على عشرين عاماً، كان تعليم الطب قد تعر

ـ ) 76(وتوفر له ستة وسبعون  ،كامل  ،رراًمرجعاً وكتاباً مق
واليت كانت  ،إضافة إىل املالحظات املترمجة ،يف اللغة العربية

بعـد  ، )1898(ويف عام. اشرةقد أخذت يف احملاضرات مب
 ،نقلت إدارة الكلية إىل بريطـاينّ  ،ملصراإلجنليزي االحتالل 

وكان قراره األول تغيري لغة التعليم يف الكلية من العربية إىل 
 ،اماً على كلية الطـب يف مصـر  وبعد أربعني ع. اإلجنليزية

قام التبشرييون اإلجنيليون ، )1867(وعلى وجه التحديد عام 
ادة مع البعثات التبشريية اجلزوتية حوالذين دخلوا يف منافسة 

واليت  السوريةبإنشاء الكلية اإلجنيلية ) وهي بعثات فرنسية(
وهنـا  . يف بـريوت  األمريكيـة أصبحت فيما بعد اجلامعة 

لطب الثانية وكان التـدريس فيهـا باللغـة    أسست كلية ا
لكنهم اتبعوا طريقة أخرى يف التدريس حلل املشكلة  ،العربية
الـذين يتقنـون    ،لقد مت اختيار عدد من املبشرين. اللغوية

العربية للتدريس يف الكلية، وقد قام هؤالء أنفسهم بكتابـة  
وبعد نقاشات سـاخنة  . عدد من كتب الطب باللغة العربية

تقـرر   )1882(ارة الكلية السورية اإلجنيلية يف عـام  يف إد
وتبـع ذلـك   . التدريس باللغة اإلجنليزية بدل اللغة العربية

حيث أنشأوا كليـة للطـب تـدرس     ،اجلزويت يف لبنان
ت أول كليـة طـب يف   ئأنش )1919(ويف عام . بالفرنسية
يف جامعة دمشق، وكانت لغة التدريس ـا اللغـة    ةسوري

تدرس  ،يف حلب والالذقية ،لت هي ومثيالاالعربية وما زا
مـن املراجـع    متزايدةالطب باللغة العربية وتساهم بأعداد 

  .ومقررات التدريس

يف اية هذا اجلزء من البحث، ال بد من إثارة ثالث 
 نقاط ذات عالقة مباشرة حبركة التعريب يف العامل العـريب .

 ،رجـة األوىل أن التعريب مسألة سياسية بالد ،وأمههاأوهلا 
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على رأسـها قضـية تـوفر     ،وما يساق من حجج أخرى
إن مسألة . ما هو إال استبعاد للعربية من ساحاا ،املصطلح
ال يقل يف أمهيته  قرار سياسي ،يف جوهرها ،اللغوياالختيار 

عن االستقالل والتحرر، وما االعتمـاد علـى اإلجنليزيـة    
مرار لضـروب مـن   إال است ،يف البالد العربية ،أوالفرنسية

إن . اإلمربيالية تأخذ أشكاالً جديدة يف األزمـان املختلفـة  
يف العـريب  على العامل  ،الثقافية الشرسة ،اهلجمة االستعمارية
وهي وال شك ال تتجزأ عن اهلجمات  ،ازدياد، ال يف تراجع

تلبس اآلن ثوب . االقتصادية والسياسية، وتلبس ثياباً خمتلفة
 ،لتطور والنهوض ورفع مستويات املعيشةوا،العوملة واحلداثة

ن اجلـدل  إ. وخفض البطالة وزيادة الدخل من السـياحة 
 عـن  ،يف البالد العربية ،العلمية الدوائريف الكثري من  ،القائم

ال يتعدى أن يكـون   ،اللغات األجنبية العربية أمام اللغة دور
 كل يفقد ،ويف حلظات ،إذ إن القرار السياسي مضيعة للوقت،

تـرتبط   ،مسألة دستورية ،اللغوياخليار و. ذا اجلدل قيمتهه
 خاضعة ليست ولذلك فهي ،وثيق باحلرية واالستقالل بشكل

 مجيع اللغة األم يف وتبقى ،ذات السيادة يف دول العامل ،للجدل

ويف  ،لغة التعليم هي ،أحناء العامل مجيع يف ،ذات السيادة ،الدول
  .مجيع مراحله

اليت جيب أن تثبت هنا، فهـي أن   ،يةأما املسألة الثان
قضية التعريب، ألسباب سياسية تتعلـق باهليمنـة الغربيـة    

 ،يف األجندة السياسية للحكومات بأولويةالبحتة، ال تتمتع 
احلـديث  يف  ،وتتمثل استراتيجية هذه احلكومـات . العربية

مـع   ،والتعريب دون احلسم فيه ،املعسول عن اللغة العربية
مثل احملافظة علـى   ،مور أهم هلذه احلكوماتالتركيز على أ

من أن  ،وال أدل على ذلك. استمرار هذه األنظمة يف احلكم
وعلى  ،ألهم املؤمترات ذات العالقة يف التعريب ،التوصيات

تبقـى شـعارات ال    ،وحىت الرمسية منها ،أعلى املستويات

أن نتفحص توصـيات   ،ومن الطريف. تدخل حيز التنفيذ
يف  ،اخلامس والستني مع اللغـة العربيـة   ،ياملؤمتر السنو
مل تـدخل حيـز    ،همةأن هذه التوصيات امل ،القاهرة لنرى

وبالرغم من أن جمامع اللغـة العربيـة مؤسسـات    . التنفيذ
من هذه  شك إن كان أيإال أنه ي ،حكومية أو شبه حكومية

 .اسات اللغوية يف البالد العربيةبشأن السي قد استشري ،اامع
علـى   ،تسريها غرية العاملني ا مؤسسات ،اامع اللغوية إن

تنفيـذ مـا   لوسـائل   تعوزهم ولكن ،ومحاسهم اللغة العربية
  .يتوصلون إليه

جيب أن تثار عند احلديث عن اليت  ،أما املسألة الثالثة
التعريب، وقلَّما تثار هذه املسألة، وهي أن التعريب عامـل  

ال يف نوعيـة التعلـيم  يتدخل بشكل مباشر وف ،رئيسيع، 
يف أحاديـث   ،العاملوغالباً ما يتم إمهال هذا . بشكل عام
ودوائر التعريب  ،وصناع القرار ،وخمططي التربية ،التربويني
وهـو وزيـر    ،لقد تطرق الدكتور سلطان الشاوي. نفسها
إىل  ،بعمـق  ،سابق وأمني عام احتاد اجلامعات العربية عراقي

يف  ،دمه يف مؤمتر وزراء التعليم العـايل هذا العامل يف حبث ق
يقـول  . )1981(الذي عقد يف اجلزائر عـام   ،العريبالعامل 

ليسـت يف جـوهر مشـكلة     ،ن قضية املصطلحإالشاوي 
ا إإذ  ،تتحدد املشكلة عندما ننظر إىل لغة التعليم. التعريب

وكـذلك يف   ،وسيلة املتعلم لالتصال واالستيعاب والتعبري
جيب أن ال يدفعها  ،إن الدعوة إىل التعريب. الالفكر واخلي

اعتزازنا بلغتنا وحسب، بل جيب أن يـدفعها حقيقـة أن   
 ،دد التعليم اجلامعي ،سيساعدنا يف جتنب أخطار التعريب
وحرمـان الطلبـة مـن     ،للسـطحية والضـحالة   هوتقود

خالل لغـة   ه منونمبا يتعلم ،والفهم املناسبني ،االستيعاب
إن حرمان الطالب من  ،لقولإىل ا ،الشاوي وخيلص. أجنبية

حتميـاً   هيقود ،مما يتعلم باللغة األجنبية ،الفهم واالستيعاب
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  .هر قلب دون فهم ملا يتعلمهإىل الصم عن ظ

يف عدد  ،أن يثبت هنا أنه قد خرب بنفسه ،الباحث يود
وغالبيتهم  ،طلبة السنة اجلامعية األوىل ،من اجلامعات العربية

وجيتازون متطلبـات اجلامعـة    ،للغة اإلجنليزيةضعاف يف ا
يتأبطون جملدات  ،من هذه املساقات بصعوبة بالغة ،والكلية
يف الكليات  ،تشكل الكتب املقررة يف السنة األوىل ،ضخمة
وإدارة األعمال يف اجلامعـات   ،أو كليات االقتصاد ،العلمية

ب كم من هذه الكتب يستطيع الطال. األمريكيةو ،الربيطانية
 م   أ ،وأحياناً فهمه ؟العريبستغرب حىت إن كـان أسـاتذ

رمبا يبدو ذلك هجومـاً  . يستطيعون استيعاب هذه الكتب
ال  ،ألول وهلة، لكن املتابع ملا جيري يف اجلامعات العربيـة 

وجل ما يـدرس   ،يرى يف ذلك إال تعبرياً عن مظاهر خادعة
طالـب  ميكن أن ينقـل لل  ، بصعوبة بالغة ،يف هذه الكتب

 فقد خرب كاتب هذه  ،كذلك .بلغته ببساطة ووضوحالعريب
 ،من خالل قصص تتواتر على ألسنة الطلبة، السطور بنفسه

قد  ،يف عدد من قاعات الدراسة ،أن استخدام اللغة اإلجنليزية
أصبح قناعاً خيتفي وراءه أستاذ جامعي، ال حيضـر   سطحي

يلـوذ   ،أسـئلتهم ب ،وعندما يتحداه الطلبة ،وال يناقش بلغته
بشكل يوهم سامعيه أنه يتحـدث لغـة    ،باعوجاج لسانه

يف عدد مـن   ،كذلك فإنه قد خرب أساتذة جامعيني. إجنليزية
خترجـوا مـن اجلامعـات الربيطانيـة      ،اجلامعات العربية

عن تكوين عدد من اجلمـل   ،ويقفون عاجزين ،األمريكيةو
  !إنه مشهد متثيلي. الصحيحة باللغة اإلجنليزية

علـى أـا    ،قد وصف بعض اهلنود اللغة اإلجنليزيةل
ورمبا يكـون  . أحرزا اهلند من مستعمرها الربيطاينّ ،غنيمة
بـأن اسـتخدام    ،القناعة أصحابمن  ،غري اهلنود ،كثريون

مكسب للجامعات واتمعـات   ،يف التعليم ،اللغة اإلجنليزية
ه لكن السؤال الذي يطرح نفس. اليت ختدمها هذه اجلامعات

يف  ،بالعودة إىل ما تفضل به الدكتور الشاوي ،للمرة الثانية
املنعقد يف اجلزائر يف عام  ،ملؤمتر وزراء التعليم العايل ،كلمته

وهـذا عامـل يف    –هو إن كانت نوعية التعليم  ،)1980(
اإلجابة عن ،لقد حاول الكاتب. تتأثر بذلك –أقصى األمهية 
وسيحاول  ،اإلجنليزيةمن منظور مستخدم اللغة ،هذا السؤال
من وجهـة نظـر    ،اإلجابة على هذا السؤال ،يف هذا اجلزء

وهو  ،)Graddol, 1997(يقول جرادول . الباحثني الغربيني
عرف بدراسته التنبؤية عن مسـتقبل اللغـة    باحث بريطاينّ

أي  ،الربيطـاينّ  وقد قام ا لصاحل الس الثقايفّ ،اإلجنليزية
يعـد   ،يف التعليم العايل ،اإلجنليزية بتمويل منه، إن استخدام

واملشكلة الرئيسة يف بلدان  ،من أبرز استخدامات اللغة عاملياً
اليت تـنخفض   ،وخباصة يف تلك البلدان ،ما بعد االستعمار

 ،ويتمتع الطلبة بفرص ضـئيلة  ،املدرس اللغوية فيها كفاءة
وهذا هو احلال بالنسبة للطلبة يف العامل  –الستخدام لغتهم 

فإنه قد حكم على هؤالء الطلبة بتلقي تعليم مـن   – العريب
ويف هذه احلالة، يؤكد جرادول، بأن التعليم . الدرجة الثانية
 ،متهم بتخريب االسـتحقاقات التربويـة   ،باللغة اإلجنليزية

وخاصة بني من هم ليسوا  ،وتشجيع التحصيل دون الوسط
رات ويعطي جرادول مثال هونغ كونغ للخيـا . من النخبة
الصعبة اليت تواجه أهايل الطلبة واحلكومـات، ويف   اللغوية

الـيت   ،عربة لغوية للعديد من دول العامل ،مثال هونغ كونغ
بالرغم من أن هونـغ كونـغ   . توظف اإلجنليزية لغة للتعليم

عادت يف تبعيتها إىل الصـني بـاألمس   ( مستعمرة بريطانية
 التشـريعية  فرضت فيها اإلجنليزية لغة للسلطتني ،)القريب

أن  )1991(والتنفيذية، فقد أشـارت إحصـائيات عـام    
سكان هونغ كونغ يتكلمون اإلجنليزيـة  من فقط  )%2ر2(

و  ،منهم يتكلمون اخلانيـة  )%88ر7(وأن  ،كلغتهم املعتادة
وعلى الرغم من . يتكلمون هلجات صينية أخرى )%10ر3(

ـ فقد أصبحت اإلجنليزية لغة التعليم يف مدارس  ،ذلك غ هون
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يعاين غالبيتهم مـن فقـر    ،مما ساهم يف تطوير خنبة ،كونغ
هونـغ  أنه قبل تسليم  ،ويؤكد جرادول. خربام التعليمية

لفكـرة   كان هناك دعم قوي ،طويلبوقت  ،للصنيكونغ 
  .استخدام اخلانية لغة للتعليم

مقابل العربية  األجنبية للّغات اللغوي االستخدام أمناط
  :يف التعليم العايل

يف عدد مـن الـدول    ،ع ازدياد استخدام اإلجنليزيةم
العربية، فقد أصبح هـذا االسـتخدام رديفـاً للتطـوير     

فقد برزت على ساحة  ،وذا. واحلداثة والعوملة ،والتحديث
أمناط متعـددة ملثـل هـذا     ،العريبيف العامل  ،التعليم العايل
. ختتلف فيما بينها بالكم والكيـف والطريقـة   ،االستخدام

ال بد من حتديد بعـض اخلطـوط   ذه األمناط،بل حتديد هوق
يف  ،ذات املساس املباشر بلغـة التعلـيم العـايل    ،العريضة

  .اجلامعات العربية

يف  ،من أعضاء هيئـة التـدريس   ،إن األغلبية الساحقة .1
وخباصة يف  ،يف املنطقة العربية ،مؤسسات التعليم العايل
العلـوم  واهلندسة والطـب و  ،كليات العلوم الطبيعية

هـم مـن خرجيـي     ،والعلوم االقتصادية ،احلاسوبية
معظـم  وذلـك يف   ،اجلامعات الناطقة باللغة اإلجنليزية

، فيما عـدا الشـمال األفريقـي    ،العريبالعامل  أقطار
حيث اخلرجيون من ،تونس واجلزائر واملغرب ،وبالتحديد

كذلك فـإن هنـاك حتـوالً إىل    . اجلامعات ا لفرنسية
يف ميـدان   ، يف دول الشمال األفريقيحىت ،اإلجنليزية

على مسـتوى   ،احلصول على التعليم والتدريس املتقدم
زالـت املـؤهالت مـن اجلامعـات      وما. الدكتوراه
كذلك فإن . متطلباً قوياً للتعيني،كيةيواألمر، الربيطانية

 برنـامج الكثري من اجلامعات يف الدول العربية لـديها  

يكا للحصـول علـى   نشط إىل بريطانيا وأمر ،بعثات
  .الشهادات العليا

حنـو   ،العريبتتطلع إدارات معظم اجلامعات يف العامل  .2
يف االسـتخدام يف   ،إعطاء اإلجنليزية مساحات أوسـع 

ويف . الوارد ذكرها سابقاً ،وخباصة يف الكليات ،التعليم
 ،فإن هذا هو انعكاس لسياسة غري مكتوبة ،واقع األمر

يف  ،وما القـرار اجلديـد   .من اجلهات احلكومية العليا
علـى   ،باستحداث برامج تعليميـة  ،اجلامعات املصرية

يـتم   ،لطلبة املدارس اخلاصـة  ،مستوى البكالوريوس
 ،إال حتقيقاً هلذا االجتـاه ، باإلجنليزية والفرنسية هاتدريس

ففـي بعـض   . يف املنطقة العربيـة  ،يف التعليم العايل
لـربامج   ،يةهناك برامج مواز ،اجلامعات املصرية اآلن
 ،بلغة أجنبيـة يتم التدريس  ،فيهاالبكالوريوس التقليدية 

يف  ،فإن استخدام اإلجنليزية ،كذلك. وخاصة اإلجنليزية
واإلصرار على زيادة هذا  ،عدد من اجلامعات األردنية

وحىت يف أماكن وميادين ال تستدعي ذلك  ،االستخدام
مثال آخر  ،)Zughoul 1987طالـع زغـول (  ،أبداً

وميثل هـذا  . يف التعليم العايل العريب ،ملثل هذا التوجه
احنناء واضحاً أمام الوجود  ،يف بعض احلاالت ،التوجه

العسكري والسـيطرة   ،األمريكيةواهليمنة  ،األمريكي
وتطوير ما يسـمى بالعالقـات   ،األمريكيةاالقتصادية 

أمـر   ،إن الدخول يف نقاش هلـذه اجلوانـب  . الثقافية
ارج هذا البحث اآلن، لكن ما ميكـن  ويقع خ ،صعب

 – االسـتخدام الـالإرادي  " تسميته يف هذا السياق 
 ،يف بعض اجلامعات العربية ،للغة اإلجنليزية" املفروض 

 ،موضوع له عالقة قوية مبسألة قوة اللغـة اإلجنليزيـة  
وال بد من اإلشارة هنـا  . وجدير بأن نفرد له البحوث

 ،ض الـدول العربيـة  إىل املساعدات اليت تتسلمها بع
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، ويذهب بعضها إىل اجلامعات من خالل البنك الدويلّ
ولو بشـكل غـري    ،الغالبيف  مرتبطة ،هي مساعدات

  .باستخدام اللغة اإلجنليزية لغة للتعليم ،مباشر

 ،يف اجلامعات العربيـة ،أصبحت أعداد كبرية من الطلبة .3
تعتقـد أن معرفـة    ،وأضعاف هذه األعداد من األهايل

ليست مدخالً إىل مسـتقبل أفضـل    ،إلجنليزيةاللغة ا
 ،ووظيفيـاً  ،تعليميـاً  ،وحسب، لكنها أداة لالرتقـاء 

كذلك بدأت هـذه  . على املستوى الوطين ،واجتماعياً
يف دول  ةتدرك أن سـوق العمـل املزدهـر    ،األعداد
نظر إىل اإلجنليزية على أا تفيـد املتقـدم   تال  ،اخلليج

 ،عرفة اللغة اإلجنليزيـة للوظيفة فحسب، بل تنظر إىل م
إال  ،وما على املهتمني ذا األمر ،كشرط مسبق للتعيني

إلقاء نظرة فاحصة على إعالنات الوظائف يف الصحف 
بـل  . وخباصة تلك الوظائف القيادية والفنيـة  ،العربية

يف الـدول العربيـة،    ،دأبت بعض الشركات العاملة
على  ،وبعض املؤسسات احلكومية ،واملنظمات الدولية

. اإلعالن باللغة اإلجنليزية يف الصحف العربية نفسـها 
إنه يصعب جداً حتصيل عمل جيـد يف   ،وميكن القول
دون معرفة اإلجنليزية، ويف كـثري مـن    ،دول اخلليج

احلاالت ميكن بسهولة حتصيل عمل جيد لغري الناطقني 
  .يف بعض هذه الدول بالعربية والذين جييدون اإلجنليزية

يلتحقـون  وخباصة أولئك الـذين   ،ة الطلبةغلبيأتعاين  .4
من تدين كفـاءم   ،اجلامعية يف السنة األوىل بالدراسة
اللغة اإلجنليزية، وميكن تصنيف معظمهـم يف  باللغوية 

لإلجنليزية  رغـم دراستهم ،اجلامعات كمبتدئني مقنعني
ينطبـق  . يف كثري من احلاالت ،تصل إىل مثان ،لسنوات

وبشكل  ،جيي التعليم العامعلى خر ،خاص هذا بشكل
يف  ،على أولئك املقيمني يف األرياف والبـوادي  ،أخص

وهناك مقارنة حادة بني مستوى هـؤالء  . البالد العربية
 ،ومستوى خرجيي التعلـيم اخلـاص   ،الطلبة من جهة

  .من جهة أخرى واملدارس اليت تدرس باإلجنليزية

ادة ال بد من اإلضافة هنا، وعند ذكر هذه املقارنة احل
والتعليم اخلاص،  ،يف الكفاءة اللغوية بني طلبة التعليم العام

 ،وما تتمتع به من قوة ،بدورها اجلديد ،ن اللغة اإلجنليزيةأ
املطلـق   باملفهومهلا عالقة  ،قد ولدت مشكالت جديدة

إىل  ،وقد أدت هذه املشـكالت . للمساواة يف اتمعات
ودور اجلامعة يف  ،النظرة إىل التعليم العايليف  تغري جذري

لقد خاطبت باحثة . اتمعات العربية اليت أنشأا خلدمتها
 الـذي ال   ،من مصر هذه املشكالت يف السياق املصـري

 ،)Farag, 2000( ،ف عنه يف البلدان العربية األخرىختتل
وقد حاولت هذه الباحثة أن تثري بعض القضايا احلساسـة  

اليت عانت  ،تمعات العربيةوانعكاساا على ا ،بعيدة األثر
يف دراستها عـن اخللفيـات   . وتعاين من غياب املساواة

واالجتماعية لطلبـة اجلامعـات احلكوميـة     ،االقتصادية
أنه بالرغم مـن أن التعلـيم    ،املصرية، توصلت إىل نتيجة

فإن معظـم   ،يف اجلامعات احلكومية العايل يف مصر جماينّ
املكانة االجتماعية  الطلبة يف الكليات والتخصصات ذات

تقانـة  مثـل   ،أو كليات وختصصـات النخبـة   ،اخلاصة
هم من الطلبـة  ، املعلومات واهلندسة والطب )تكنولوجيا(

ومتكنوا من إحراز  ،الذين أمتوا دراستهم يف مدارس خاصة
من  ،يأيت هؤالء الطلبة. عالمات عالية يف امتحان الثانوية

ويتمتـع هـؤالء   . النخبة االقتصادية الثقافيـة يف مصـر  
يف اللغوي وهو تفوقهم  ،بامتياز خاص يف دراستهم،مجيعاً

. واليت غالباً ما تدرس هذه التخصصات ا ،اللغة اإلجنليزية
أما املسألة األخرى اليت تتحدث عنها الباحثـة املصـرية   

فتتعلق بدور اجلامعات يف  ،)Farag, 2002(سالفة الذكر 
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فقـد   .امعات اليت أنشأهامن اجل ،تمعاتمع وتوقعات ا
وازدياد حاد  ،صاحب العوملة انتشار سريع للغة اإلجنليزية

أدت هذه العوامل إىل تغـريات   ،يف استخدامها يف العمل
إذ مل يعد من املتوقع من  ،حتمل يف ثناياها حتديات خاصة

اجلامعة أن تركز على املسائل اليت يتوقع اتمع أن تركـز  
البحث عـن   يعد هدف اجلامعة كذلك مل .ليهااجلامعة ع
وهو من األهداف اليت شكلت هوية اجلامعات يف  ،املعرفة
هـو   ،لقد أصبح اهلدف اجلديد جلامعات اليـوم . ياملاض

ن ذلك قد أصبح إاالستجابة حلاجات سوق العمل، حىت 
وجود إىل تأكيد ) Farag, 2000( ،رجوختلص ف. بديهية

 ،سوق العمل/ للسوق تعدل األهداف التطورية ،خفية ديأَ
  .عاملية/ بل أصبحت كونية ،ومل تعد هذه األيدي قومية

مما تتمتع به اللغة اإلجنليزية مـن   ،نتيجة ملا ذكر سالفاً
 ،قوة عاملية، وما تتمتع به من قوة يف عدد من الدول العربية

م الستخدامها يف مؤسسـات التعلـي  " أمناط " فقد برزت 
أن نوع كل  ،اوجيب أن يوضح هن. يف البالد العربية ،العايل

أكثرها أمهية  ،معتمد على عدد من العوامل ،من هذه األمناط
أن يكون سياسـياً أو   ،ليس لغوياً بطبيعته، بل من األرجح
كذلك جيب أن يوضـح   .اقتصادياً أو عسكرياً أو كلها معاً

يشمل  ،العريبيف العامل  ،أن احلديث عن التعليم العايل ،هنا
 ،أهدافها وأحجامهـا من حيث ختتلف ، جداً ةشرحية واسع

 ،وتشـكيل هيئـات التـدريس ـا     ،ونوعية تدريسـها 
ي إحصـائية  فف. لعربيةوأدوارها يف اتمعات ا ،وطموحاا

جامعة  )175(هناك ) Rugh 2002طالع (حديثة لليونسكو 
وعدد مـن   ،جامعة إسالمية )13(كلية جامعية و )140(و 

 ،األعضـاء يف اجلامعـة العربيـة    الكليات الفنية يف الدول
على أن  ،مت التفريق بني هذه املؤسسات. دولة )22(وعددها 

 ،اجلامعة تقدم شـهادات علـى مسـتوى البكـالوريوس    

فتقدم برامج لعامني  ،والدراسات العليا، أما الكليات اجلامعية
فهي  ،الدبلوم، وأما اجلامعة اإلسالمية على مستوى ،أو ثالثة

 ،العريبيف العامل  جلامعاتوختتلف ا. جاً دينياًاليت تشمل منها
ورمبـا   ،أكربها يف مصـر  ،اختالفاً كبرياً ،من حيث احلجم
وأصـغرها يف دول   ،ها إىل مئة ألـف في ،يصل عدد الطلبة

  .اخلليج

حتديـد األمنـاط    ،يف هذا اجلزء ،سيحاول الباحث
مبيناً السـمات  ،يف اجلامعات العربيـة  ،اللغوية املستخدمة

من هذه األمناط، وحمـاوالً أن يـبني أمكنـة    ارزة لكل الب
 ،هنا أنه ميكن تصور هذه األمناط ،جيدر بالذكر. استخدامها

أحد  يشكل أقصى ،وقد حددت أمكنتها على خط مستقيم
 ،اللغويلالستخدام  الوضع الطبيعي) األمين الطرف( ،طرفيه

بـديالً  وال تقبل  ،تعتز بتارخيها وتراثها ،يف دولة ذات سيادة
وتبتعـد األمنـاط   . وجوهر اهلوية ،للغتها، لغة لقرآن الكرمي

الطـرف   حىت تبلغ أقصى ،شيئاً فشيئاً ،حنو اليسار ،األخرى
" إال دور  ،ال مكـان للعربيـة يف أرضـها   ،وهناك ،األيسر
جتميلي  "ومن اجلدير بالذكر أيضـاً . ال يعول عليه ،ثانوي، 

، وهذا من  خطنا املفترضيف ،بيعيأن االبتعاد عن اليمني الط
علـى طـرف    ،املفارقات التارخيية واحلضارية، حيصل اآلن

وال شك يف . بالذاتالعريب ويف دول اخلليج  ،اجلزيرة العربية
وارد  ،من قـوة  ،وما تتمتع به اللغة ،أن الربط بني ما حيدث

يف هذا اجلزء من العامل العريب.  

  ":املتوقع " أو "  الطبيعي" أو " احلر "  النمط .1

من اخلط الـذي   ،على أقصى اليمني ،يقع هذا النمط
افترضناه سابقاً، وميثل استخدام اللغة القومية، اللغة العربيـة  

ال تنافسها لغة أخـرى يف مجيـع كليـات     ،للتدريس ،لغة
تنبع تسمية هذا . مبا يف ذلك الكليات العلمية أمجع ،اجلامعة
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من حقيقة أن هذا هو  ،وقعأو املت ،أو الطبيعي ،النمط باحلر
أي منـط   ؛يف مجيع دول العامل ذات السيادة ،النمط السائد

فجميـع  . يف التعليم جبميع مراحله ،استخدام اللغة القومية
 ،هـذا الـنمط  تتبنـى   ،والغربية ،جامعات أوروبا الشرقية

وحـىت   ،والصـني  ،وكذلك جامعات دول أمريكا الالتينية
 ،الدول التابعة سياسياً واقتصـادياً اليت تعترب من أبرز  ،تركيا

  .للدول الناطقة باإلجنليزية

اجلامعات  ،العريبخري متثيل يف العامل  ،ميثل هذا النمط
ليس له شبيه آخر يف جامعـات   ،السورية، وهو مثل فريد

لقد أسست اجلامعة السورية أو جامعـة  . أبداًالعريب الوطن 
مث طـب   ،قبكلييت الطب واحلقـو  )1919(دمشق يف عام 

مث استكملت  ،)1922(يف عام  ،والقبالة ،األسنان والتمريض
لتشـمل   )1946( جامعة دمشق تأسيس كلياـا يف عـام  

والتجـارة   ،والشريعة ،والتربية ،والعلوم ،واآلداب ،اهلندسة
يف  ،أنشئت جامعـات أخـرى   وقد ،)1998طالع مبارك (

يـتم  . على نفـس املنـوال   ،والالذقية ،يف حلب ،ةسوري
. جبميع كلياا باللغة العربية ،التدريس يف اجلامعات السورية
اللغة العربية يف التعليم العـايل  "يؤكد مازن املبارك يف كتابه 

يف  ،كان للقائمني على التـدريس  ،أنه ،" والبحث العلمي
جهود رائعة ورائدة يف  ،يف جامعة دمشق ،الكليات العلمية
وقد أشاد  .تأليفاً ومصطلحاًتدريساً و ،عايلتعريب التعليم ال

واجلهـود السـورية    ،جبهود جممع اللغة العربية بدمشـق 
وكـذلك الـدوريات    ،بـي ميدان التعريـف ،ةـاملصري
وخباصـة إصـدارات    ،العـريب الصادرة يف الوطن  ،العلمية

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.  

الدعوة إىل الشـرنقة   ،بأية حال ،وال يعين هذا النمط
فإن تعلـم اللغـات    ،ل، بل على العكس من ذلكواالنعزا
، كما أن إتقان ضرورة ملحة لكل طالب جامعي ،األجنبية

عاملياً اللغات األجنبية ضرورة قصوى ملتابعة التقدم العلمي .
ا داعم رئيسيب اإلشارة جت. لتعلم والتعليم باللغة العربيةل إ

اسـتخدام   أنه ال يعين أبداً ،يف ختام احلديث عن هذا النمط
بل استخدامها من خالل  اللغة العربية كلغة للتعليم فحسب،

ومن خالل القناعة  ،بأا قضية وطنية ورسالة قومية ،ةالقناع
  ".تنازل عن جزء من عقلها  ،التنازل عن لغة األمة"  بأن 

2. النمط االزدواجي /الثنائـي:  

يف بعض  ،استخدام اللغة العربية ،يقصد ذا النمط
.  الكليات األخرىيفأو الفرنسية  واإلجنليزية ،كلياتال

حيث مت  ،العريبويظهر هذا التقسيم واضحاً جداً يف املغرب 
وبقيت العلوم تدرس باللغة  ،تعريب الكليات األدبية

فتستخدم اإلجنليزية بشكل  ،العريبأما يف املشرق . الفرنسية
 ،متزايدوعندما يقال هنا بشكل  ،متزايد يف تدريس العلوم

 ،هو التحول من العربية إىل اإلجنليزية ،فإن املقصود هنا
 ،خدم من اإلجنليزية عاماً بعد عامبازدياد كمية ما يست
ما جرى وجيري يف كليات العلوم  ،يوضح مثل هذا التوجه

يف مصر، إذ تشهد هذه الكليات استخداماً متزايداً ،واهلندسة
  .للغة اإلجنليزية

3.ا النمط التوفيقيالستيعايب:  

مسألة الصـراع   ،يف حبث سابق ،لقد ناقش الباحث
يف  ،يف التعلـيم العـايل   ،واللغة العربية ،بني اللغة اإلجنليزية

اجلامعات األردنية، واليت ال ختتلف كثرياً عمـا يـدور يف   
 أن األكادمييني األردنـيني ،بفارق ،اجلامعات العربية األخرى

مما لدى غريهـم   ،القضيةلديهم فرص أكثر للتعبري عن هذه 
يف عدد  ،وما تزال الساحة اجلامعية ،)2001طالـع زغول (

بإسـهاب عـن   ) 2001(حتدث زغول  ،من الدول العربية
تشهد صراعاً حاداً بني دعاة استخدام  –الوضع يف األردن 
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يـدعمهم غمـوض    ،يف التعلـيم العـايل   ،اللغة اإلجنليزية
يف  ،اإلجنليزيـة بليمها وخنبة قد تلقت تع ،السياسات اللغوية

ويدعم هذا االجتاه كذلك القطاع  ،الدول الناطقة باإلجنليزية
هـذا  . اخلاص وسوق العمل حملياً ويف الدول العربية النفطية

فيقف دعاة استخدام  ،كله من جهة، أما من اجلهة األخرى
ويدعم هـذا االجتـاه    ،ودون انتظار ،العربية دون منافس

 ،والداعون إىل اهلويـة والكرامـة   ،والقوميون ،اإلسالميون
 ،لقد نصت قوانني اجلامعـات األردنيـة  . واالعتزاز باللغة

هي لغة التدريس  ،أن اللغة العربية ،لبسبشكل صريح ودون 
عنـد   ،يف هذه اجلامعات، جميزة اسـتخدام لغـة أخـرى   

لقـد أصـبح   . بشرط السري يف طريق التعريـب  ،الضرورة
خاصة يف  ،يتم السري حنو التعريبومل  ،االستثناء هو القاعدة

  .الكليات العلمية

لقد نتج عن هذا الصراع بني اللغـتني، خاصـة وأن   
) 2001,زغول (ما أمساه الباحث  ،الطلبة ضعاف باإلجنليزية

 "يف  ،وهو استخدام مزيج مـن اللغـتني   ،"توفيق ابتكاري
والعلوم  ،قاعات الدرس وخباصة يف كليات العلوم واهلندسة

 ،ةويعطي هذا املزيج أمساء خمتلف. ةوالعلوم االقتصادي ،الطبية
خلطـة  " أحيانـاً   ىفهو يدع ،ملسمىاتعتمد على اجتاهات 

" و " لغة مهجنـة  "  و" لغة الطفرة " و " مزيج"، و"غربية 
 ،هلذا الـنمط  ،، ويف دراسة موسعة"كشكول"و " كوكتيل 

علـى   ،)Zughoul & Hussein 1985( انقام ا الباحث
 ،وأسـاتذا يف األردن  ،ة كبرية من طلبة جامعة الريموكعين

اسـتنتج الباحثـان أن    ،ونشرت يف دورية غربية متخصصة
وهناك فرصة ألن  ،مت باللغة اإلجنليزية ،يف معظمه ،التدريس

وتثار األسئلة عن حمتوى احملاضـرة  . تتم املناقشات بالعربية
زيـة يف  يف حني يسـتخدم املـدرس اإلجنلي   ،باللغة العربية

عـن تفضـيلهم ألن تكتـب     ،وقد عبر األساتذة. اإلجابة

أكد أعضاء و ،الواجبات ومالحظات الطلبة باللغة اإلجنليزية
 ،أم حييلون طلبتهم إىل مراجـع كـثرية   ،اهليئة التدريسية

وقـد  . وقليل منها دوريـات علميـة   ،أغلبها كتب علمية
اء هيئـة  إىل أن الغالبية العظمى من أعض ،أشارت الدراسة

ويطلبون من الطلبة  ،يعطون امتحانام باإلجنليزية ،التدريس
وقد أكد عدد كبري مـن أعضـاء   . اإلجابة باإلجنليزية أيضاً

وأنه ليس لـدى   شعورهم بضعف الطلبة، ،اهليئة التدريسية
ملتابعة احملاضرات الصفية  ،معظمهم الكفاءة باللغة اإلجنليزية

نا أن اإلدارة الصفية تتم باللغة ه ،وميكن اإلضافة .ذه اللغة
وكذلك زيارات الطلبة املكتبيـة ألعضـاء هيئـة     ،العربية
  .التدريس

أجريت على حتليل خلمس ساعات  ،ويف دراسة أخرى
يف اهلندسة والطب والصيدلة  ،من احملاضرات الصفية

التكنولوجيا و يف جامعة العلوم ،كيمياء والزراعةواالحياء وال
 Mustafa and( واخلطيب مصطفى احثانالب وجد ،األردنية

al-Khatib (عدداً أكرب من  ون احملاضرين قد استخدمأ
مما استخدموا مجالً  ،اجلمل اليت ختلط بني اإلجنليزية والعربية

 )1189(فمما جمموعه . أو مجالً إجنليزية كاملة ،عربية كاملة
 ،كانت نسبة اجلمل العربية، مجلة يف احملاضرات اخلمس

ونسبة اجلمل اإلجنليزية بالكامل ، )%14.3( ،بالكامل
مجالً ختلط  )%51(يف حني كانت ما نسبته ،)34.7%(

ويف حتليل للعبارات املخلوطة، وجد . اإلجنليزية بالعربية
مث  ،أن معظم اخللط كان على مستوى األمساء ،الباحثان

 ،فالضمائر ،مث احلروف ،مث الصفات ،أشباه اجلمل
طالع (وأخرياً حروف اجلر  ،فاألفعال ،فالظروف
  ).Zughoul 2001:زغول

  :منط جامعة ما قبل االستقالل .4
حيث ما زال  ،يشيع هذا النمط يف بعض دول اخلليج
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تشـبه  . قويـاً  ،األمريكـي وحديثاً  ،اإلجنليزيتأثري النفوذ 
 ،مثيالا يف الدول العربية األخرى ،العام خمططهايف  ،اجلامعة

وتركيـز أكـرب علـى     ،لإلجنليزية مع فارق استخدام أكرب
واحد  حتضريي أو فصل دراسي ،تدريسها يف سنة حتضريية

كمـا تقررهـا    ،اجةحسب احل ،أو أكثر من ذلك ،أحياناً
ت يف معظم هذه اجلامعات مراكز لغات ئوقد أنش. اجلامعة
ومسـتخدمة   ،بكل املساعدات السمعية والبصـرية  ،جمهزة

من الوسـائل  ) التكنولوجيا( ،التقانةأحدث ما توصلت إليه 
وحـدة  "مت إنشاء ما يسـمى   ،ويف بعضها اآلخر. املتعددة

. لإلشراف على تدريس اإلجنليزية" املتطلبات اجلامعية العامة 
 ،أن تدريس اإلجنليزية يف هذه اجلامعـات  ،ومما جيدر ذكره

 ،الطلبـة  من حيث أعـداد  ،يشكل عمليات واسعة النطاق
واألهم مـن  . ضاء اهليئة التدريسيةوتعدد أع ،وتوفر املرافق

وال يعرف إن كان هـذا   –ذلك بكثري، أن هذه اجلامعات 
تصـر علـى أن    –أم يتعدى حدود اجلامعة  ،القرار جامعياً

مـن   ،من الناطقني باإلجنليزية ،يكون أعضاء هيئة التدريس
أن ال يكون  ومن الطبيعي. بريطانيا وأمريكا واستراليا وكندا

الوظائف من خرية املؤهلني، بل إن معظمهم  القادمون هلذه
وبينهم أعداد كبرية مـن   ،من متدين التأهيل وحميب املغامرة

ويشعر هؤالء أن باستطاعتهم تدريس ما . الشاذين واليهود
مواد تعارض املبادئ توجد  ،ويف كثري مما خيتارون ،يشاءون

 ،لقد شهد الباحـث هـؤالء  . والقيم اإلسالمية واإلنسانية
ومـرض   ،ون وحدتني كاملتني عن الشذوذ اجلنسـي يدرس

يف إحدى كربيات جامعـات دولـة    ،نقص املناعة اإليدز
  .جلّ طالا من الفتيات املسلمات ،خليجية

ويف هذا النمط من اجلامعات، ال يعتمد قبول الطالب 
على مقدرته يف اللغة اإلجنليزية، بل يقبل مبدئياً  ،يف اجلامعة

يف الثانويـة   ،حلد األدىن للقبـول إن كان قد حصل على ا

العامة، ولكن تبذل اجلامعة قصارى إمكاناا يف حماولة رفع 
حىت تصل إىل حد أدىن يستطيع به متابعـة   ،كفايته اللغوية

ت يف بعض ئاليت أنش ،ويف بعض اجلامعات اخلاصة. دراسته
مث  ،يقبل كل من ينجح يف الثانوية العامـة  ،الدول اخلليجية
لفصـل   رمبا يستمر ،ج تقوية يف اللغة اإلجنليزيةيدخل برنام

. واحد أو لعدة فصول، يبدأ بعدها بدراسة املقررات اجلامعية
كذلك فإنه يف بعض احلاالت، وبعد فصل واحد من دراسة 

ميكن للطالب أن يسجل يف بعض املقررات  ،اللغة اإلجنليزية
مر يف ويست –متطلبات الكلية واجلامعة  –العامة املطلوبة فيه 

حتـى حيـرز احلـد األدىن    ،تلقي تقوية باللغة اإلجنليزيـة
. يف امتحان عام باللغة اإلجنليزيـة  ،املطلوب من الدرجات

وجامعة  ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة: ميثل هذا النمط 
واملعـادن يف   ،وجامعة امللك فهد للبترول ،السلطان قابوس

ت اخلاصـة الـيت   كذلك ميثله عدد من اجلامعا. السعودية
  .أسست يف دول اخلليج

5.النمط االستعماري اجلديد أو اإلمربيالـي:  

مثل هذه العبارات يف بدايـة   ،رمبا يستغرب القارئ
قد  ،ظناً منه أن عصور اإلمربيالية واالستعمار ،األلفية الثالثة

فقـد   ،ليست احلال كذلك. ويتمتع عامل اليوم حبريته ،ولَّت
ختتلف بـاختالف   ،خمتلفةأشكاالً  ،يتخذو ،اختذ االستعمار
بأن االستعمار مل يغـادر   ،وميكن القول. األزمان واألمكنة

ائي عدداً كبرياً من الدول املستعمرة، بل اقتضـت   بشكل
تـدعي القـوى    أن ،يف اية القرن العشـرين ، الضرورات

وتعين حكامـاً   ،املستعمرة انسحاا من مستعمراا السابقة
لتبقى أمـور االقتصـاد    ، ا يقومون باحلكم احملليوطنيني
. بيد الدولة املستعمرة ،والدفاع والسياسة اخلارجية ،الرئيسة

ليس من السهل اخلوض يف مثل هذا املوضـوع حلساسـيته   
 ،سـابقاً  ،وللوهم الذي وقع فيه أبناء الدول املستعمرة ،أوالً
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ـ  منطقة الربيطانيون غادر هل .ثانياً صـعب  تال ؤاخلليج ؟ س
كيون اخللـيج  يراألمهل دخل . اإلجابة عنه يف هذه العجالة

 ،أم اقتصادياً ،بعد حرب اخلليج؟ هل كان دخوهلم عسكرياً
  كل هذه ؟ أم ،أم تعليمياً ،سياسياً أم

ال حاجة للباحث أن يسوق الرباهني لتربيـر هـذه   
إال  ،مهتم فما على أي ،ودالالته اخلطرة ،التسمية هلذا النمط

 ،وفرعهـا يف ديب  ،يتصفح دليل جامعة زايد يف أبوظيب أن
بـالطبع،   ،تدعمها احلكومة الفدرالية ،وهي جامعة حكومية

إن دليلها ومجيع نشراا  ،لن جتد دليالً جلامعة زايد بالعربية
وعند مطالعة دليل جامعة زايد، سـتجد  . مكتوبة باإلجنليزية
 عن دليـل أي  ،ال خيتلف شكالً أو مضموناً ،أن هذا الدليل

وخمططـات   ،كذلك األنشطة. كيةيرجامعة بريطانية أو أم
والعدد األكرب من أعضاء هيئة التدريس القادمني من  ،اجلامعة

للعـدد   ،تكاد اخلطط الدراسـية . الدول الناطقة باإلجنليزية
اليت تطرحها اجلامعة ختلو متاماً من  ،األكرب من التخصصات

يف  ،فرض اللغة اإلجنليزيـة  مكان للعربية، وقد بلغ حد أي
أا تفكر يف تقدمي مسـاقات لغـة عربيـة     ،هذه اجلامعة
لتمكن الطلبة من احلديث عن ختصصام بالعربية  ،لألجانب

أسـس   ،ويف معهد جديد للدراسات النفطية. عند الضرورة
 ال ،األمريكيـة  كولورادوبالتعاون مع جامعة  ،"أبوظيب"يف 

أن رؤسـاء هـذه    ،ربالـذك جيـدر  . مكان للعربية أيضاً
ويسـاعدهم بريطـانيون أو    ،كيـون يراملؤسسات كلها أم

يوهم بأنه يقود هـذه   إمارايتّ استراليون، مع وجود أكادميي
  . املؤسسة

 ،وتنبعث منه روائح اإلمربياليـة  ،إن هذا النمط كريه
 ممارســات ،ويعيــد إىل األذهــان ،والقمــع والتســلط

ويف أفريقيـا   ،يف اهلنـد  ،يالفرنسو الربيطاينّ :االستعمارين
 وقد اتسم هذا النمط بالغياب الكامل إلبـداء أي . السوداء

. ت هذه اجلامعات خلدمتـها ئاليت أنش ،احترام للغة والثقافة
ا يف ، يصعب اخلوض بشكل تفصيليدقائق هذا النمط، أل

تشكل جتسيداً للحقد االستعماري.  

 ،كـرر  يف بداية هذا البحث، بل ،لقد أكد الباحث
ولغة القوة من أن احلديث  ،حتذير عدد من دارسي قوة اللغة

يتعدى األمور اللغوية، بل يف كثري مـن   ،يف هذا املوضوع
مباشرة أبداً، بل  ،األحيان ال يتم احلديث عن القضايا اللغوية

والعسـكرية   عن األحداث السياسية والظروف االقتصادية
ألن  ،ن هذا الـنمط ع ،احلديثيصعب . والتارخيية والثقافية

 ،للخليج يبدأ باحلديث عن االستعمار الربيطاينّ ،احلديث عنه
هو  ،واألهم من ذلك. ولوضع بريطانيا اآلن يف دول اخلليج
اجلديـد يف   األمريكـي احلديث عن حرب اخلليج والدور 

  .ةاملنطق

  :يف اخلارج األمريكيةمنط اجلامعات .6

ـ   ن الـدول  وهذا من األمناط اليت تتنامى يف عـدد م
يف  ،وبشكل حمـدود جـداً   ،بدأ هذا النمط مبكراً. العربية
 ،)1867(عند تأسيس الكلية السورية اإلجنيلية يف عام  ،لبنان

. يف بـريوت  األمريكيـة اجلامعة  ،واليت أصبحت فيما بعد
إىل  حتولت مـع الـزمن   ،وكانت دوافع تأسيسها تبشريية

يف  ريكيـة األمت اجلامعـة  ئبعد ذلك أنش. سياسية ثقافية
 باللغةيتميز هذا النمط بتركيزه على نوعية التعليم . القاهرة
الذين يستطيعون حتقيق  ،ألعداد حمدودة من الطلبة ،اإلجنليزية

 ،تتمتـع هـذه اجلامعـات   . شروط القبول العلمية واملالية
أمهها ارتباطها جبامعات  ،كيةيرمؤسسات أمببعالقات رمسية 

 ،األمريكـي  الرمسـي  الدعمبوهذه اجلامعات حتظى  ،معينة
الذين يتبوأون مناصب عليا يف عـدد مـن    ،ودعم اخلرجيني
وتاريخ يف  ،لقد أصبح هلاتني اجلامعتني تقليد. الدول العربية
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يف  األمريكيـة أن اجلامعـة  من رغم على الو. املنطقة العربية
كما أوضح سابقاً، إال  ،بريوت بدأت تدريسها باللغة العربية

يتمثل يف تقدمي بعض املساقات  ،اآلن دوراً جانبياًأن للعربية 
إضافة إىل وجود قسم مسـتقل   ،لطلبة اجلامعة ،االختيارية
 ،وميكن بالطبع للطالب. مينح الشهادات العليا ،للغة العربية

وكأنه يـدرس يف   ،أن يدرس يف هاتني اجلامعتنيالعريب غري 
  .جامعة يف أمريكا نفسها

يف اخلـارج،   األمريكيةات للجامع ،يسري بشكل مواز
اليت مت إنشاؤها  ،اخلاصة األمريكيةعدد يتنامى من اجلامعات 

أن  ،حتاول هذه اجلامعات. يف عدد من الدول العربية ،حديثاً
كية يرمع جامعة أم ،أو زمالة ،عالقة خاصةيكون لكل منها 

 :متثل هذا النوع من اجلامعات. يف الواليات املتحدة نفسها
 ،يف ديب األمريكيـة واجلامعة  ،يف الشارقة مريكيةاألاجلامعة 

إضـافة إىل   ،يف عمان األمريكيةوهناك حديث عن اجلامعة 
تشبه السياسـات  . من هذا النوع يف لبنان ،أكثر من جامعة

 ،اخلاصـة اجلديـدة   ،األمريكيـة اللغوية هلذه اجلامعـات  
يها ف. القدمية األمريكيةالسياسات اللغوية املتبعة يف اجلامعات 

متامـاً للعربيـة،    وجمال هامشي ،تركيز كبري على اإلجنليزية
خاصة وأا عكس اجلامعات التبشريية القدميـة، مل تفـتح   

  .أقساماً للغة العربية

أن هـذه   ،أن يذكر هنا ،جيب أن ال يفوت الباحث
يف  ،أو بعضها ،جتسد الغربة احلضارية عند النخبة ،اجلامعات

بريق العوملـة وتبديـد    ،ه اجلامعاتومتثل هذ. العامل العريب
 وخباصـة تلـك  ، حلاجات السوق ،واالستجابة ،الوالءات
  .باإلجنليزيةالكربى الناطقة  الشركات

7.املسارب األربعة ذو النمط املصري:  

أقـدم   ،العايل يف مصر التعليميف أن نظام  ،ال شك

وهلـذا   ،وأكثرها تطـوراً  ،النظم التعليمية يف البالد العربية
للدراسة جمانـاً يف   ،نظام فضل قبول آالف الطلبة العربال

. وذلك يف معظم التخصصات التقليديـة  ،اجلامعات املصرية
وأخـذ   ،يستخدم اللغة العربيـة  ،وقد كان التعليم يف مصر

ومل تتنـاقص  . فيما بعد) الثنائي/ التوفيقي(يستخدم النمط 
 ،جامعاا للتعلم يف ،القادمني إىل مصر ،أعداد الطلبة العرب

وقد . يف كل الدول العربية ،إال بعد إنشاء جامعات عديدة
يف الدول  ،أثر هذا النظام تأثرياً بالغاً يف أنظمة التعليم العايل

أخذ هذا  ،يف كثري من احلاالت ،ذلك ألنه ،العربية األخرى
للتطبيـق يف اجلامعـات    ،مع قليل من التعـديالت  ،النظام

  .يةاجلديدة يف البلدان العرب

 للتعليم يف النظام املصري ،كثريةلقد حدثت تطورات 
فقد مسحت احلكومة املصريـة، رغم ،يف التسعينيات ،العايل
تسـتوعب   ،سبعة فروع هلـا و ،جامعة حكومية 12ود وج

، بإنشاء أربع )Farag, 2000( حوايل مليون ونصف طالب
ـ   ،)1992(ة يف عام جامعات خاص ات وفق قـانون اجلامع
عام  ه التطبيقيوصدر ميثاق ،)1992(ي سن عام اخلاصة الذ

)1996( )Al-Ahram Weakly On Line 2002.(  

حديث ويف تطور درامي،   قع مرسـوم مجهـوريو 
إحـدامها   ،يقضي بالسماح بتأسيس جـامعتني جديـدتني  

أما اجلامعة الفرنسية فستكون لغة . واألخرى أملانية ،فرنسية
ويأيت طلبتها مما يقارب اثنيت  ،التعليم فيها هي اللغة الفرنسية

آلن، وقـد  إىل اما زالت مزدهـرة   ،رة مدرسة فرنسيةعش
أسس املبشرون الفرنسيون هذه املدارس يف اخلمسينيات من 

من أكثر مـن   ،كذلك سيأيت طلبة هذه اجلامعة، هذا القرن
تدرس الفرنسية ملـا يزيـد عـن     ،اللغة ثنائيةمدرسة  )60(

ث أعضاء هيئة التدريس يف سيكون ثل ،مخسني ألف طالب
هذه اجلامعة، حسب ما ورد يف جملة األهـرام األسـبوعية   
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من ، )Al-Ahram Weekly On Line 2002(اإللكترونية 
أمـا اجلامعـة   . والثلثان الباقيان من املصـريني  ،الفرنسيني
فمن املثري لالهتمام أا ستستخدم اللغة اإلجنليزيـة   ،األملانية
 كما يقول السفري األملاينّ ،ةهذه اجلامع "أملانية"إن . ريسللتد

وطـرق   ،ستكون يف استخدام املنهاج األملـاينّ " يف مصر، 
علـى تعلـم اللغـة     ،سيشجع الطلبة ، مماالتدريس األملانية

وتـوفري   ،حىت يتمكنوا من متابعة تعليمهم يف أملانيا ،األملانية
  .وظائف هلم هناك أيضاً

حدث يف نظـام   قد ،فإن هناك تطوراً آخر ،كذلك
وهو استحداث  ،ت األخريةيف السنوا، التعليم العايل املصري

يف اجلامعات املصرية " األجنبية  الدراساتبربامج "ما يسمى 
تسمح هذه الربامج خلرجيي املـدارس اخلاصـة   . الرئيسـة

ومتابعـة   ،مقابل رسوم تدفع للجامعة ،بااللتحاق باجلامعة
يف النظـام   ،إن هذا التطور. ةأو الفرنسي ،مناهج باإلجنليزية

التعليمي جدير بالدراسة املصري، ه علـى  من حيث انعكاس
 ،حنو جمتمعاا ،وليااؤومس ،النظرة إىل دور اجلامعة الوطنية

إذ يطرح . والتوجه الوطين املفترض هلذه املؤسسات التعليمية
السؤال اآلن إن كانت القوة اليت تتمتع ا اللغة اإلجنليزيـة  

ظفت املؤسسات احلكومية يف دولة عربية كـربى مثـل   و
واحلديث عن فتح البـاب  . لتخدم مصاحل هذه اللغة ،مصر

لتخفيف صـدى   ،ما هو إال وسيلة ،أمام الدراسة بالفرنسية
مثل هذا القرار على القوى الوطنية الفاعلة، إذ ال شك يف أن 

 برامج اللغـة  علىسيتركز  ،يف هذه الربامج ،زخم االخنراط
 ،وسيجد متخذ القرار يف حلقـة النفـوذ األوىل  . اإلجنليزية

بل أصـبحت تؤخـذ    أصبحت معهودة، ،تربيرات كثرية
مشيدة  ،تقول السيدة فرج. كمسلمات غري خاضعة للنقاش

إن هـذا  "  ،يف التعليم العايل يف مصـر  ،ذا التوجه اجلديد
ألولئـك   ،وسيتيح فرصاً أكثر ،سيؤمن تعليماً عايل اجلودة

  ". واالقتصادي ملوهوبني بالرأمسال الثقايفّا
  :اخلامتــــة

عـدداً مـن    ،يف هـذا البحـث   ،تناول الكاتـب 
 ،بقوة اللغة ولغة القـوة  ،اشرةذات الصلة املب ،املوضوعات

يف اللغة  استخدامذلك من انعكاسات مباشرة على إىل وما 
مشلت . ويف التعليم العايل بشكل خاص ،تعليم بشكل عامال

ووقوفها  ،أمهية اللغة ودورها بشكل عام ،ملوضوعاتهذه ا
 ،وراء عدد كبري من املشكالت السياسية واالقتصادية عاملياً

بشـيء مـن    ،بعدها تناول الباحـث . يف السلم واحلرب
مبينـاً األسـباب   ، قضية انتشار اللغة اإلجنليزيـة  ،التفصيل
وراء هـذا   ،والـدوافع الثقافيـة واالسـتعمارية    ،التارخيية

 ،بانتشار اللغـة الفرنسـية   ،مقارناً ذلك االنتشار، نتشاراال
وقـد   .متطابقـة  ومستنتجاً بأن الدوافع احلقيقية وراء ذلك

تعايشا بتـواؤم  تمل  ،اإلجنليزية والفرنسية ،أوضح أن اللغتني
مث التنافس  ،مناقشاً التنافس بينهما ،وانسجام مع اللغة العربية

تناول . من جهة أخرى ،بيةوبني اللغة العر ،من جهة ،بينهما
 ،وقوة اللغة ملفهوم القوة ،اُألطر النظرية ،الكاتب بعد ذلك

عند أولئك الـذين   ،وبشكل خاص ،عند عدد من الباحثني
ـ  قوة اللغة اإلجنليزية يف اإلطار النظري ،حبثوا وقـد  . وةللق

كمـا رآهـا    ،قوة اللغة اإلجنليزيـة "أركان"حاول حصر 
 ،مت استعراضها يف البحث اليتختلفة يف النماذج امل ،الباحثون

 ،يف سياق التعليم العايل ،حديث عن قوة اللغة رأى أن أيو
يف شـطري   ،إن مل يشمل حركة التعريب ،سيكون ناقصاً

 ،حتدث عن حركة التعريب كما. شرقه وغربه ،العريبالعامل 
وما ميكن أن تقوم بـه   ،مبينا أهم إجنازاا ،وأدواا الفاعلة

ويف ختام البحث، مت استعراض عدد ممـا أمسـاه   . مستقبالً
يف التعليم العـايل يف  " اللغوي أمناط االستخدام "  ،الكاتب

اجلامعات العربية، مبيناً املساحات اليت اقتطعهـا اسـتخدام   
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  .من اللغة العربية ،واللغات األجنبية األخرى ،اللغة اإلجنليزية

به اللغـة   ما تتمتع ،يف هذا البحث ،لقد اتضح جلياً
وما هـي أركـان    ،من قوة على الساحة العربية ،اإلجنليزية
وخباصة يف ميدان ، ازدياديف كما اتضح أن هذه القوة . قوا

واألهم من ذلك كله، أنه قد تـبني أن وراء  . التعليم العايلّ
عوامل غري لغوية أبداً، وال بـد مـن    ،قوة اللغة اإلجنليزية

  .نتمكن من فهم هذه القوةحىت  ،احلديث عن هذه العوامل

مبقولة متكررة، لكنها  ،هذا البحث ،أن أختم يلال بد 
واملنغلقـة حـىت    ،صدى يف األذن العربية املغلقة مل جتد أي

متصل بالسـيادة   قرار سياسياللغوي إن االستخدام  ،اآلن

كما ميكـن هلـذه    ،والعزة والكرامة ،واحلرية ،واالستقالل
وما استخدام اللغات األجنبية يف . إجرائياًاملفاهيم أن تعرف 

إال دليل واضح على  ،وخباصة اللغة اإلجنليزية ،التعليم العايل
وما  ،أمام ضعف العربية باحنسارها ،قوة هذه اللغة وهيمنتها
. من تبعية سياسية واقتصادية وثقافية ،يتمتع به الناطقون ا

 ،العـريب مل يف العـا اللغوي مل ولن تكون مشكلة االختيار 
اللغـة  بيف شىت العلوم  ،مشكلة حنت املزيد من املصطلحات

عـن  العـريب  صرفاً للذهن  ،العربية، إذ إن يف هذه املقولة
تتجلـى   ،املشكلة احلقيقية، وال شك يف أن املشكلة احلقيقية

  .يف الصراع، صراع القوة
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  اكتساا وتعلمها: لغتنا 

 دراسة موضوعية لبعض مفاهيم النظم اللغوية التواصلية

 

  )*( لطيف اخلياط .د

 
  

 :ملخص البحث

منذ املراحل األوىل لنمو الطفل، وعملية التعلم  ،لعملية اكتساب اللغة ،يتناول هذا البحث دراسة موجزة
للغة العربية، وقد تناولنا أربع نظريات هلا عالقة علومايتّ وعالقة ذلك باملخزون امل ،وغري املباشر ،املباشر

وقد . إحدامها عن األخرى، ألسباب بيولوجية وبيئية ،تفصل العمليتنيوخرجنا بفرضية  ،أعاله ،باملوضوعني
 ،بطريقة عملية معتمدة ،جيب أن تدخل يف الدراسات والبحوث اللغوية ،توصلنا إىل أن املفاهيم اللغوية احلديثة

واقترحنا بعض األساليب اليت ميكن أن تعتمد يف دراسة ". املالحظة املوضوعية املباشرة"لى األسلوب املبين على ع
لغة الطفل املكتسبة، كأساس ضروري للتدرج يف تعلّم وتعليم اللغة العربية، واليت نرى أن تصاحب مراحل عملية 

  .للحفاظ على تراثنا اللغوي ،يف هذا اال ،ة والضروريةوطرحنا بعض املقترحات العملي. اكتساب اللغة السليقية

  
  

  مقدمة 

أي  ؛لقد قيل إن اإلنسان ال يستطيع التفكري بدون لغة
   أن التفكري ال يتم بدون وجود خمزون معلومـايتّ لغـوي

هذا املخزون هـو نتـاج    ،(Eliot, p.41)فكري للغة األم 
 عن حاصل ،مهاـتراكمي مكتسب للتراكيب اللغوية ونظ

تبـدأ  من الطفـل،   درايةدون  ،عملية االكتساب اللغوي
ـ وتسـتمر خب  ،مراحـل منـوه   أوىلعند  ًمبكرا وات ـط
لتصل مرحلة املراهقـة، ويف بعـض    ،منتظمة ،الحقةـمت

  .احلاالت تتعدى هذه املرحلة

هي أسـاس   ،املخزونة فكرياً ،هذه املعلومات اللغوية
ى نظم التراكيب اللغويـة  املبنية عل ،التواصليعملية النطق 

 ،" competence" :ـواملعروفة ب ،املتشابكة بعضها مع بعض
احلامل  ،مصدر الكالم تصبح ،جوانبهاوعند تنشيط بعض 

ب ظروف ـحس ،أو تلقي املعلومات ،لوبةـللمعلومة املط
أي سن مرحلة  ؛خاصة بعد سن اخلامسة ،ومتطلبات معينة

علومات عـن طريـق   لتلقي امل ،دخول الطفل إىل املدرسة
يف هـذه   ،أي التعلّم املفروض على الطفـل  ؛املباشر التعلم
 ،الذي اعتاد عليه ،واملختلف عن التعلّم غري املباشر ،املرحلة

 ،والذي صاحب عمليات اكتساب اللغة ،قبل هذه املرحلة
  .كعامل مؤثر وصاقل للمعلومة املكتسبة

 اململكة األردنية اهلامشية-جامعة عمان األهلية



 

 

يـة  قبل أن تكتمـل عمل  ،املباشر التعلمتبدأ مرحلة  
بقنواا املعدودة  ،تراكيب اللغة االكتساب، من ناحية نظم
اليت  ،سي واالجتماعي للطفلـوامللتصقة جذرياً باحمليط احل

 ،"املعلومايتّ اللغوي السلوك"وينـملية تكـارك يف عـتش
وتطور ذلك عند نقل  ،املستعمل يف عملية التواصل اللغوي

ية التواصـل اللغـوي   املستعمل يف عمل ،"اللغوي" املعلومة
بني فردين  ،عند نقل املعلومة اللغوية كالمياً ،وتطور ذلك
 .وحسب ظروف معينة ،على األقل

حناول أن ندرس وحنلل بعض األسس  ،يف هذا البحث
يف عملية اكتساب اللغـة   ،املتداخلة واملشتركة ،البيولوجية

  وتطورها، مع دراسة املؤثرات اخلارجيـة والداخليـة يف   
الذي جيب برجمته  ،ة التعلّم غري املباشر، ومن مث املباشرعملي

بعضهما مع بعـض،   ،العمليتنيوعدم خلط  ،والتخطيط له
عند الطفل،  ،عند حبث موضوع عملية االكتساب اللغوي

على  ،اعتماداً شامالً ،وذلك ألن عملية التعلّم املباشر تعتمد
  .غوية املكتسبةلاملعلومات ال

وتطـور عمليـة    ،منو الطفـل  سنتطرق إىل مراحلو
ـ ـعم رها يفـوأث ،غة األمـساب اللـاكت لم ـلية التع

التعلم  /املعروفة عن طريق التعليم ،اللغويةاللغوي واملهارات 
 ،لتطويرهـا  ،وبرجمة طرق وأساليب التعلم احلديثة. املباشر

  التواصـلي الفكـري كي ال تبتعد عن املخزون اللغوي، 
يف مراحله املدرسية والدراسية  ،اللغويإلجناح عملية التعلّم 

 ،املشـاركة الفاعلـة   املختلفة، مع تبيان دور اجلامعات يف
ية وعملية، لمعلى أسس ع ،بوضع األطر التربوية والتعليمية

وعدم اخلروج املفتعل  ،مع إشراك األساليب التقنية احلديثة
 ،عن القنوات املؤدية إىل املعلومة اللغوية الفكرية املكتسـبة 

 نأخـذ هـذا   . اليت وصلت مرحلة يف التطور التواصـلي
حبـث   ية يف التخطيط التربوي، عندلمجبدية ع ،املوضوع

للغة األم، لتشمل األساليب  موضوع التعليم والتعلّم اللغوي
ووضـع   ،مع املتابعة الدائمة ،التعليمية املنهجية وتطويرها

ا يظهر دور وهن.لرفع املستويات اللغوية ،تربوية برامج حبثية
أو  ،يف ختريج املـدرس  ،اجلامعة التربوي وعالقته باتمع

الكفؤ الواعي ملهمته، ضمن املـتغريات العلميـة    ،اإلطار
الـيت   ،ريعةـقنية السـركة التـاملصاحبة للح ،والفكرية
ويف حميطنـا   ،وتؤثر يف املعلومة اللغوية التواصـلية  ،أثرت

  .احلسي واملعنوي احلايل

  ملخزون اللغوي املعريفّاللغة وا

 (linguistics) يف علم اللغة ،من األمور املتعارف عليها
 Natural) أن اللغة الطبيعية ،ويف الدراسات اللغوية احلديثة

language)، الذي تستند عليه ثتعترب ا قافات حملور املركزي
وتطوير سبل البحث  ،والتواصل العلمي ،وتراث األمم احلية

 ،يف العصر احلديث ،ذا جاءت النظريات اللغويةالعلمي، هل
 علـى املالحظـات     مستخدمة األسلوب العلمـي املـبين

يف  ،(Direct objective observations)املوضوعية املباشرة 
والظـروف الـيت    ،حتليل التراكيب اللغويـة ومكوناـا  

ضمن مصـدر املعلومـة وحميطهـا     ،تستوجب استعماهلا
كمحاوالت جادة ،ركات اللغويةبدأت هذه التح. احلسي، 

الـذي   ،أسلوب الوصف النمطي املتـوارث للخالص من 
دون أن ميس اجلـوهر،   ،ول التراكيب اللغويةـدور حـي
ـ ـات احلـما جاء يف النظريـك  ،لم اللغـة ـديثة يف ع

من الدراسات اللغويـة   بدءاً ،"علم اللغويات"واملعروفة بـ
" فـرث "و، "De Saussure""دي ساسـور "اللغـة   لعامل

"J.Firth "، ــد"و ــان"و"، L.Bloomfield" "بلومفلي  روم
 وانتهاًء ،" Z.Harris" "هارس"و، "R.Jakobson""ياكوبسن
" N.Chomsky" "كيتشومســ"غــة املعــروف بعــامل الل
  .املتطورة دوماً، وغريهم كثري ومدرسته



 

 

 ،راسات ونظريات هؤالء اللغـويني دوما جاءت به 
املبنيـة علـى الـنظم     ،واصليةتنصب على لغة اإلنسان الت
ة على خمتلف مستويات العامل ،النحوية والصرفية والصوتية

مع تأكيـدها   ،ولكن هذه النظريات. وتغرياته املعىن الداليلّ
مل تـتمكن مـن    ،غة بني املتكلم واملتلقي للمعلومةللعلى ا

سواء يف شروح أصحاب هـذه   ،عن اللغة املكتوبةاخلروج 
أو األمثلة الكـثرية   ،للتحليل اللغوي الدراسات والنظريات
ونعتقد أن ما جاء به هؤالء العلماء، . إلسناد تلك الشروح
منها ما هو تقـين،   ،ألسباب كثرية ،معتمدين على الكتابة

ة ومنها ما هو عملي وفين، حيث يصعب االبتعاد عن كتاب
ياً، وبأسلوب علمي حيافظ األفكار وتسلسلها ومناقشتها حبث

 Economy(دون املساس باملعلومة ،جياز يف الوصفعلى اإل

of description(. وضعت العبارات اليت خضعت  ،وهكذا
للتحليل والدراسة يف قوالب اللغة الكالسـيكية السلسـلة   

 The(املكتوبة، وهلذا جاءت مبتعدة عن املعلومة النغميـة  

tone and intonation(   املصاحبة للبنية اللغويـة املنطوقـة، 
ك الكـثري  لوهنا .)Segmental( عروفة باملقاطع الصوتيةوامل

يف حقل ما يعرف بالصفات النغمية  ،من املؤثرات األخرى
)Suprasegmental features (  املصاحبة لبنية لغة املـتكلم، 

. بصيغتها املميزة الفاعلة يف تغيري العبارة من معىن إىل آخـر 
ـ   ،هلذا  ،وعيةابتعدت هذه الدراسات عن احلقـائق املوض

 ،عند النطق التواصلي ،املؤثرة يف املعلومة اللغوية ومكوناا
سواء أكانت داخلية بيولوجية أم  ،جبانب احلقائق األخرى

خارجية متأتية من احمليط احلسي االجتماعي، مما دفع علماء 
إىل اتبـاع أسـلوب    ،شومسـكي تيف اجليل التايل ل ،اللغة

على املال ،البحث العلمي حظة املوضوعية املباشـرة،  املبين
باستعمال التقنيات العلمية احلديثة يف دراسـام اللغويـة   

شومسكي هلـذه احلقيقـة مـؤخراً    توقد انتبه . التواصلية
الـيت   ،خاصة عملية اكتساب اللغة وناقشها بإجيابية علمية،

يف هـذا   ،ترك البحث والدراسة عنـها لعلمـاء اللغـة   
 ،القة باملوضـوع واختصاصات أخرى هلا ع ،االختصاص

، ) Neurolinguistics( اللسـانيات العصـبية  علمـاء   مثل
ـ ــوعلم ـ ـاء الن  )Psycholinguistics(غويني ـفس الل
. )Sociolinguistics( ةماعيـاالجت سانياتـاللماء ـوعل
شومسكي اللغوية ضـمن  تجاءت كتب ودراسات  ،وهلذا

جياد وقد اقترح على الباحثني إ. )Adult(لغة الفرد الناضج 
طور املعلومة اللغوية عنـد  تالوسائل اليت تؤدي إىل تكون و

   التـدرجيي ا البيولـوجيالطفل يف أثناء مراحل اكتسـا، 
ودراسة ذلك، بتتبع موضوعي، أعطانـا  ، وبأسلوب علمي

أن عملية اكتساب اللغة  :هلذه الدعوة، منهابعض األسباب 
 ،املكوناتوشائكة  ،هي عملية معقدة التراكيب والقنوات

املتداخلة بعضها مع بعض، على املستوى البيولوجي، ممـا  
جبانب املؤثرات املعلوماتيـة   ،نظرياً وعملياً ،يصعب فصلها

عمليـة  على أن يتم ذلك، حسـب   ،احملسوسة اخلارجية
ـ   وسـيلة اكتسـاب اللغـة   : دراسية ملعادلته املعروفة بـ

)Language Acquisition Device (، م شـرحاً  واليت مل يقد
  .(Elliot, PP. 7-11)وافياً هلا 

  حماور النقاش حول عملية اكتساب اللغة وتطورها
كرد   فعل للتغريات احلاصلة يف التحليـل اللغـوي، 

    يف  ،وظهور النظريـات املناهضـة لألسـلوب النمطـي
مـن   ،البحثية اللغوية، شهدت فترة السـتينات الدراسات 
مبحـاور خمتلفـة    ،يةذروة املناقشات العلم ،القرن املاضي

 ،يف نقــاط معينــة ،قــاطع بعضــها بعضــاًيوقنــوات 
سكنر"نوكو/Skinner "قنـوات حـوار   " شومسكيت"و
عند أساتذة وطلبـة   ،أثار روح التنافس العلمي ، مماوجدل

 سكنر(مناقشات بينهما  على شكل، وظهرت علوم اللغويةال
لـة اللغويـة املتخصصـة    -يف الدوريـة  ،)شومسكيتو
)WORD( ولفترة تزيد على أربع سنوات.  



 

 

وتتكون عـن   ،للفرد اًسلوكي اًاللغة تعبرييعترب سكنر 
وتعتمـد نظريتـه السـلوكية     ) learning ( طريق الـتعلم 

) Behaviorism (، اليت شرحها يف كتابه )Behavior,1957 
 Verbal( ، كنتيجة ملصـدر   ،على تكرار احلدث السلوكي

وذه املعادلة . لشواهد اخلارجيةاحلركة السلوكية املتأثرة با
يعتقد سكنر أن اللغة عبارة عن تكوين سلوكي،  ،املبسطة

ناتج عن تأثري خارجي، تستخدم عند احلاجة للتواصل بني 
ويعطيها السلوكيون مفهوم العادة ، (Elliot, P.27)األفراد 

) Habit (،  بعـد تكرارهـا   ،تترسخ يف طبيعة الفرداليت، 
كانت متس اللغة املتكونة عن طريق هـذه  ولفترات سواء أ

وغريها من  ) Native Language (الواسطة، وهي اللغة األم 
لتصبح صفة من صفات الفرد السـلوكية   ،اللغات املتعلمة

 وحفظهـا  ،اآلتية من اخلـارج  ،املبنية على تكرار املعلومة
نيت هذه الفرضيات على ب. للسلوكحسب املصدر احملرك 

 ، املعتمـدة علـى إجـراء   ارب املختربيةاملشاهدات للتج
مثل الكلب  –قاة مسبقاً تالتجارب على بعض احليوانات املن

وقد طبق نتائج هذه الدراسات على الطفل  -والفأر واحلمام
بغض  ،لدراسة ومتابعة تكوين هذا السلوك اللغوي ،)الفرد(

بـني احليـوان    ،النظر عن الفروق البيولوجية والسلوكية
. واإلنسـان وسـلوكياته املكتسـبة    ،لفطريةوسلوكياته ا

للغتـه   هو املكون األساسـي  ،رب سلوك الطفلاعت ،وهكذا
. مباشـرة أو غـري مباشـرة    ،مة تربوياًأو اللغة املتعلّ ،األم

الطريقة عمليـة خـزن املعلومـة     ذهوحسب رأيه، تتم 
ر وبكل دراية عقليـة مسـيطَ   ،وتطورها سلوكيا ،اللغوية
 التراكيـب باسـتعمال  ) الفرد(يبدأ الطفلومن هنا . عليها

عـن طريـق التقليـد    ، )Patterns(اللغوية حسب مناذجها
  .والتكرار واخلزن، وذا الترتيب

 أما بالنسبة لشومسكي املعروف بنظريتـه التوليديـة   

)Generative Transformational Theory (،  ــورة املتط
 ؛)Natural Language(اليت تركز على اللغة الطبيعية  ،دوما
احملـرك   ،)الـدماغ (على الفكـر   املعتمدة ،ي اللغة األمأ

 ، األساس للمعلومات اللغوية اليت ختزن يف اجلهة اليسرى منه
 )ملكونات البنية اللغوية( واملعروفة باملخزون اللغوي املعريفّ

)Linguistics Competence (، املعـريفّ   واملخزون احلسي
)Cognitive Competence (هو يعتقـد أن املخـزون   ف ؛

 :اللغوي املعريفّ هو تكوين مركب مـن الـنظم اللغويـة   
الداللة  -) Phonology ( تياتوـصال-) Syntax( حوـالن
)Semantics( رفيةـم الصـجبانب النظ )Morphology( ،

بقنواته املختلفـة يف   ،(Phonetics)مع تداخل علم الصوت 
خـزون احلسـي   أما امل. )Speech Sciences( علوم الكالم

 املعريفّ، فله عالقة بأمور كثرية تأيت من احملسوس اخلارجي
نوعيـة   يقـرر ونشاطاته احلياتية؛ أي احمليط احلسي الذي 

التركيبة اللغوية املوصلة للمعلومة، عن طريق النظم اللغوية 
بـني املـتكلم    ،أي االتصال اللغوي املنطـوق  ؛التواصلية
معلومات اللغوية، حسب نني للعند تنشيط املخزو ،واملتلقي

الكالم أو  ،والناتج هو احلوار. واحلاجة ضيات الظروفتقم
)Performance( ًوقام . الناقل للمعلومة بقنوات معروفة لغويا
على مفاهيم  ،نوعا ما ،شومسكي بإجراء تغيريات جذريةت

 ،املستعملة يف نظريته أعـاله  ،كثري من املصطلحات اللغوية
اليت صدرت  ،يف دراساته املعروفة مؤخراً ،وأطرها األساسية
  .",1995Minimalism Program"يف كتابه املوسوم

اليت تبحـث عمليـة   أن الفرضيات  ،نرى مبدئيا ،لذا
اليت  هانفس الفرضياتهي  ،عند الطفل ،تكون وتطور اللغة

درست وناقشت لغة الفرد البـالغ،  دون االلتفـات إىل   
بـاختالف   ،لغة الطفل ختتلف بأن ،احلقيقة املعروفة لدينا

املخزون اللغوي خالل فترات منـوه   ،املكتسب والفكري



 

 

والبيولوجي كان األوىل أن تكـون هنـاك    ،ذاـل .الزمين
 ،دراسات لغوية لكل مرحلة من مراحل بناء املعلومة اللغوية

مـن   ،دراسةفأي  ،ومع هذا .وخزا ال إرادياً عند الطفل
يف االعتبار كل املؤثرات الـيت   تضععليها أن  ،هذا القبيل

 الظواهرتصاحب تكون املخزون اللغوي البيئي، وباألخص 
احمليطة املؤثرة يف الطفل، كمصدر لغوي لسد احتياجاتـه  

 ) J. Piaget( نلتقي مع جني بياجيه ،ويف هذه النقطة. اآلنية
حول تطور املخزون اللغوي ومراحلـه عنـد    ،وفرضياته
  .الطفل

أن املعلومة الصادرة عن الواقع احلسي  ،ياجيهبيعتقد 
– مع املعلومة الصادرة عـن الواقـع    تلتقي -عدا العاطفي

لتؤثر الواحدة يف األخرى لدرجـة التحـوير    ،االجتماعي
الشامل للتكون اللغوي التواصلي، خاصة عنـدما تكـون   

ذلـك  وعالقـة   ،طبيعة هذا املخزون اللغوي هي املتكلم
 تظهـر وخنص هنا املراحل اليت . جتماعي للطفلبالواقع اال

 ،"األنـا "متمركزة حـول   ،فيها املعلومة اللغوية التواصلية
واليت ختلو  ،)Egocentric Speech(يه ـواملعروفة عند بياج

. املوجودة عند الفرد البالغ ،الفاعلة االجتماعيةمن الصفات 
  :وهي ،حموريةثالثة تطورات  )بياجيه(ويف هذا اال يذكر 

اليت ال عالقة هلا بالتفاعل  ،ترديد الكلمات واملقاطع. 1
االجتماعي .  

وكأن الطفل يفكـر بطريقـة    ،التحاور مع الذات .2
  ).Thinking a loud(أو التفكري النطقي  ،مسموعة

وحيدث هذا  ،للتقرب منه فقط ،التحاور مع اآلخر .3 
  .دون أي استجابة داللية ،ثان شخصمع 

 ،تفكري هذا العامل علـى احملـور الثالـث    تركزوقد 
 ،كمرحلة من مراحل التطور اللغوي التوصيلي اجتماعيـا 

دون  ،)الكالمي( مهمتها التواصل النطقي ،كعملية ال إرادية

االلتفات إىل التواصل الكالمي الصادر عن اآلخر، والـذي  
  .خيتلف عند الطفل

ن اللغة نرى أن فكرة بياجيه للتعامل مع تكو ،وهكذا
 ،تنبع من أن اللغة هي انعكاس لعملية التفكري ،عند الطفل

مع احمليط احلسـي يف   ،تقوده إىل التفاعل اجتماعياًحيث 
تقربه مـن  كما لتطور املخزون اللغوي،  ،املراحل املتقدمة

مرحلة النضج الفكري وقد فصل بياجيه عملية . والبيولوجي
ـ ىلاملراحل األو يف ،هذه االنعكاس والـيت   ،ذا التطـور  هل

الضـمري،  اليت تشتق من هذا  والضمائر ،"األنا"تنحصر يف 
اليت تدور حوله، ضمن التطـور  و ،ل متطلباته اخلاصةوحو

عـن   ديإراالـال أي االبتعـاد   ؛لمعلومة اآلنيةالسلوكي ل
املتطلبات اللغوية، من ناحية العالقات االجتماعية واملنـافع  

خلاصـة، حسـب  احلاجـة    ، وحصرها يف لغته ااملتبادلة
ز على أن ذكاء الطفل، يف مراحل وقد ركّ. املوجودة فعال

اليت  ،النمو والتطور، غري مرتبط باحلياة االجتماعية والبيئية
عند تنشيط هذا املخزون ،ال تؤثر يف واقع املخزون اللغوي، 

هو جزء من بل إن ذكاء الطفل . يف عملية التواصل اللغوي
يف الواقع  االخنراطاليت متكنه من  ،ة للفرداحلصيلة البيولوجي

 احلسيوتفهمه له، حسب مستوى املخـزون   ،اإلدراكي
هلذا جـاءت هـذه   ". األنا"من لغة  ،املعريفّ لتلك املرحلة

ـ تخصالنظرية حمدودة النتائج، من وجهة نظر بعض امل  نيص
 بعلم اللغة النفسي)Psycholinguistics(  خاصة فيما لـو ،

 ،عتبار فرضية التطور املعريفّ احلسي واإلدراكينا يف االذأخ
وهلذا اعتـرب  . احمليط بالطفل االجتماعيوتداخله يف الواقع 
دون الرجـوع إىل   ،للمعلومة الفكرية بياجيه اللغة مصدراً

ملعرفة كل ما حييط بالطفل،  ،الناحية اخلاصة بالتطور احلسي
اللغويـة   حسب التصرف السلوكي اآلينّ لزيادة املعلومـة 

بلفظة خاصة  ،أحيانا ،مصحوبة ،املستعملة يف حركة معينة



 

 

بعبارة أخـرى،  و. أو لسد احلاجة اآلنية ،إلشباع الفضول
 فإن املعلومة اللغوية عند الطفل ال تتم بانتقال معريفّ شفوي

وإمنا هي بناء جديد هلـذه   ،من اآلخرين يف احمليط احلسي
  .الهكما جاء أع ،خاص بالطفل ،املعرفة

  اللغة العربية والنظريات اللغوية احلديثة

ميكـن   ،ام للغةـالع هومـاملفنفهم مما جاء أعاله أن 
، تلخيصه بطريقة مبسطة، بأا بنية معلوماتية مكتسبة طبيعياً

دون إدراك إرادي منذ مراحل الطفولة األوىل، وهي تركيبة 
مكونة من تشكيالت جتريدية فكريـة متداخلـة    ،معقدة
ابكة، هلا صلة مباشرة بالواقع احلسي احمليط باإلنسان، ومتش

تنقـل املعلومـة الفكريـة إىل     ،تعمل ضمن نظم كالمية
 ،أو خطيـاً  صورياً ،وتنعكس يف معظم اللغات ،اآلخرين

 ،مث العبـارات  ،وحدا الكلمات ،"بالكتابة"بشكل يعرف 
 ،يف واقـع احلـال   ،لذلك تكون. وبالتايل اجلمل املكتوبة

موعة نظم لغوية  ،عملية التنشيط الفكري سليقياً حصيلة
علـى شـكل    ،ميكن أن نطلق عليها قواعد لغوية ،حمدودة
 ، هلا ارتبـاط وحنوية ،وصرفية ،صوتية: )Patterns(مناذج 

سواء أكانت من داخل البنية  ،جذري بأسس املعاين الداللية
حيمـل   ،منوذج قواعـدي  وكل. أم من خارجها ،اللغوية
عمل علـى إنتـاج   فات متميزة يف الدقة املعلوماتية، يمواص

منطقيـا   ،عدد غري حمدود من الوحدات الكالمية املقبولـة 
املتشابك  الوظيفيمن النتاج  ،يف العادة ،وقواعدياً، مشتقة

. للنظم أعاله، وتقع اللغة العربية ضمن هذه املفاهيم اللغوية
بأساليب  ،برييةميكن أن تكون للغة العربية قابلية تع ،وهكذا

 ؛وهلا إنتاجيـة المتناهيـة   ،وتعابري توصف بأا فائقة الدقة
ال تقاس  ،اللغة احلية وألن. ألا لغة طبيعية حية تؤثر وتتأثر

وإمنا  ،فاعليتها بعدد كلماا وتعقيد نظم قواعدها فحسب
حبركتها التوليدية الطليقة، ضمن هذه الـنظم، ويف حمـيط   

فالنظـام  . علومـة إىل اآلخـرين  حسي معني، إليصال امل
حمصور  ،عدد من القواعد له ،يف اللغة العربية مثال ،النحوي

بعدد معني من الفاعلية، والصفة الدائمة هلذه القواعد هـي  
وكذلك نظم االشتقاق يف تركيبة العطاء الالحمدود للجمل، 

الداخلـة   ،واليت تنطبق على اجلديد من املفردات ،املفردات
املتغري مع  ،وهكذا احلال مع املفهوم الداليلّ. رفياًإىل لغتنا ص

وعالقة ذلـك بـأمور    ،ومكاناً زماناً ،طبيعة احلياة املتغرية
 ،بتميزها العطائي التوليـدي  ،وستبقى لغتنا. احلياة األخرى

االسـتمرار يف العطـاء   تتصـف ب  ،أو اإلنتاجي الالحمدود
 مما جعـل  ،ادون املساس بالنظم اللغوية وأطره ،والتجديد

سلسة ومستمرة،  ،نقل املعلومة اللغوية عملية طبيعية سليقية
  .ال لبس فيها

أن أكثـر البحـوث    ،يف الوقت احلاضـر  ،ونالحظ
باألنظمة تركز على النظام الداليلّ وعالقته  ،احلديثة اللغوية
اليت بدورها تلعب دور البنيـة   النواةاألخرى، ألنه  ةاللغوي

ومعىن املفردة، وبالتـايل مكاـا    األساسية يف تقرير شكل
 ).cf.Jackendoff, pp.4-10(وي يف العبـارة  لغوعملها ال
دراسات داللية  ،هي يف الواقع ،فإن هذه الدراسات ،وعليه

املـراد   ،للتراكيب واملكونات الفكرية للمعلومة اللغويـة 
لآلخر، عن طريق النظم وأطرهـا، لتزويـد    إيصاهلا طبيعياً

موعـة مـن     اهليكل األساسي هلذه األفكار وإخراجهـا
وبشروط معروفة، وبالتايل ميكن  انسيابياًاملنطوقة  املعلومات

بتميز  ،موضوعة هلذا الغرض ،أن تكتب حسب نظم أخرى
من منظور العـرف   ،"لغة"يطلق عليه لفظة  ،تراثي عميق

  .السائد

  التعليم والتعلّم والبنية اللغوية للسان العرب

خالل  ابناؤه يتم، فإن األسس اللغوية كما جاء أعاله
وتكون نظم املعلومات اللغوية  ،املراحل املبكرة لنمو الفرد



 

 

نركـز  وإذا ما أردنا أن  ،)اجلهة اليسرى(خمزنة يف الدماغ 
أو تعليمها، فسيكون ذلك  ،على تعلم اللغة العربية امليسرة

ون املعـريفّ  حساب املعلومات الفكرية اخلاصة باملخز على
احلسي، من ناحية، واملخزون اللغوي لبنية النظم التوليديـة  

خـالل   ،املكتسبة، حبيث يكون التركيز على هاتني القناتني
ومن مث  ،)يبهاأو تشذ(لية الكالم لتطوير عم ،عملية التعلم

علـى املعلومـات    ،أصالً ،مدةاملعت ،أسلوب عملية الكتابة
املعـروف   ،عي للنتاج الكالمـي اللغوية املخزنة للتغري النو

 ،)Regional Dialects(أو اللـهجات احملليـة    ،باللهجة

واملبنية على خمزون النظم اللغوية، وعليه، ميكن االسـتعانة  
عند املباشرة بتعليم أو تعلّم املهارات  ،املباشرة ذا املخزون

وقد . أم كتابية ،اللغوية املعروفة منطياً، سواء أكانت كالمية
أو  ،أن عملية تشذيب ،يف أثناء القيام ذه الدراسة ،وحظل

عنـه يف   ،خيتلف كلياً ،)تعلّم الفصحى(اللغة األم  ،ذيب
تتبع مراحـل   عندحال تعلم لغة أجنبية، كما نالحظ ذلك 

 ،باشر لـبعض خواصـها  املم غري التعلّ ،اب اللغة األماكتس
 ،أخـرى  أي لغـة  ؛)ميعن طريق التعل(املباشر  التعلّموبني 

  .كما هو مبني يف الشكل التخطيطي أدناه

  

  

  

  

  

  

 

  

  

    

  

  

  :شكل ختططي يبني
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 اللغة

 اللغة األم
  

  متعلمة مباشرة                    مكتسبة                 
  وغير مباشرة                   بيولوجيا            

  اجتماعيا   
  

 معلومة لغوية تتطور      
  حددةحسب مراحل م     

  
 
  ال إراديًا/ سيطرة الدماغ   
  
 

  المخزون اللغوّي لبنية           المخزون المعرفّي           
  النظم التوليدية    الحسّي المصاحب          

  للبنية اللغوية     
  
  

  النظم اللغوية المحسوسة
  التي/ الكالم والكتابة/واقعيا

   اللغوّي تنشط أثناء الحاجة لالتصال            

 الثانوية/ األجنبية اللغة 
  

   فراغ شامل                           
  للمعلومة اللغوية                       على تعتمد  

  
  موضوعة ال لغوية  معلومة

  عالقة لها آليا باللغة األم
  
    

                    تعلم مباشر يعتمد على      
      التعلم /نظريات التعليم     

  المفروضة على المتعلم       
  
  

  تتدخل ،النظم اللغوية للغة األم               
  وتترك ،لعرقلة عملية التعليم ال إراديا

  ،في البنية اللغوية المتعلمة عميقا أثرا               
  يمكن إرجاعها إلى اللغة األم               



 

 

ضمن إطار املعلومات اللغوية  ،أن عملية التعلمب علماً
ال متس جوهر هذه املعلومات وإمنا متس النتـاج  ، املكتسبة

باملعلومـة   واملتأثر جـذرياً  ،اخلاص بتنشيط النظم اللغوية
  .فة احلسية املصاحب هلامعرعن املخزون اللغوي للالناجتة 

بعلـم اللغـة    املتخصصني ،وقد الحظ علماء النفس
النفسي، ومثلهم بعلم اللغة العصيب، أن النضج املعلومـايتّ  
للمخزون اللغوي للغة األم يصـبح يف حالـة االسـتعداد    
الكامل لتلقي املعلومات اخلارجيـة يف عمليـة التواصـل    

الصادرة يف أثنـاء   ،خلاصةاللغوي، ومن ضمنها التعليمات ا
يكـون  وأو امليسرة،  ،عملية التعلم اللغوي للغة الفصحى

وبناء على بني سن اخلامسة والسادسة للطفل السوي، ذلك 
 ،دون دراية من الطفـل  ،فإن اللغة تتطور يف بنيتها ،ذلك
لتصل إىل مرحلـة   ،وحسب مراحلها ،تطور النظم اللغويةب

ل الطفـل إلصـدار وتلقـي    الذي يؤه ،التكامل النسيب
يف  ،يكـون التركيـز   ،وعليه. املعلومات اللغوية التواصلية

ويف  ،على مرحلة ما قبل املدرسـة  ،عملية التعليم والتعلم
قمة  ،وغري املباشر ،تعلّم املباشرحيث تصل عملية ال ،بدايتها

وتنشيط املخـزون اللغـوي    ،االستعداد للتفاعل مع احمليط
أن عمليـة   ،وهنا نؤكـد *. العملية لتسهيل هذه ،للمعرفة

دون التطرق إىل ذكـر القواعـد    ،تتم شفوياً ،التعلم هذه
ميكـن أن   ،وسردها بأسلوب معني ،املتعددة للنظم اللغوية

يكون تعجيزياً بالنسبة للطفل، ألن البنية اللغوية عند الفرد 
هي غريها عند الطفل، وهلذا وجب االبتعاد عـن   ،الناضج

علـى  ) تـزال  الو(اليت كانت تفرض  ،دذكر هذه القواع
مث  ،بتكرارهـا وحفظهـا   ،يف أثناء الدراسة األولية ،الطفل

. تطبيقها، بعيداً عن الواقع الفعلي للمحيط البيئي للطفـل 
بطريقة ال إرادية ،وهنا يتدخل املخزون املعلومايتّ اللغوي، 
. وتعرقل عملية التعلم ،فتصطدم النظم اللغوية ذه القواعد

ناجتة عن  ،بأن هناك قناة واحدة ،وميكن شرح ذلك ببساطة

واملعلومة البنيوية اللغوية  ،اجلمع بني املعلومة املعرفية احلسية
نسيابية االسـتعمال  ايف عملية تنشيط  ،بعد ذلك ،لتصب

هلذه اللغة، وهذا هو السبب الرئيسي مـن بـني    ،السليقي
وضة لتصـب يف  املفر أسباب أخرى، يف مقاومة قناة التعلّم

من اخلارج، مـع أن القنـاة   اآلتية  ،خزانة املعلومة اجلديدة
للمخزون املذكور أعاله، تساعد داللياً على الفهم  ،ةياألصل

يف أثناء عملية التعلم، لذلك  ،النسيب لفحوى هذه القواعد
 يف ،لعملية مصحوبة بـالتردد الفكـري  تكون نتيجة هذه ا

 انشطار عمليـة الـتفكري يف   اإلنتاج اللفظي، مما يؤدي إىل
 ،إرادياألول حنو التنشيط السـليقي الـال   يكون: اجتاهني

ويكون الثاين  ،للنظم اللغوية املخزونة، وهو تنشيط طبيعي
كـرار  عن طريـق الت  ،احملفوظة إرادياً ،ومةحنو تذكّر املعل
املعروف يف النظريات التربوية التعليميـة  ،والتقليد النمطي .

اجلهد الفكري مضـاعفاً ومتـردداً يف هـذين    يكون  ،لذا
للمؤسسة  ،مما يؤدي إىل ضياع يف اجلهد والوقت ،االجتاهني
وينتج عن ذلك انتقاص يف املعلومة . املتعلموللفرد  ،التربوية

يف عمليـة   ،وابتعادها عن اخلط الطبيعي ،اللغوية املطروحة
غـري   نرى تـداخالً  ،هلذا. للغوي عند الطفلاالكتساب ا

مع أجزاء مـن الـنظم    ،للمعلومة اآلتية من اخلارج ،منظّم
نرى لزاماً علينا إعادة  النظر يف  ،لذا. اللغوية املخزنة يف املخ
وصـياغتها   ،ووسائل التعليم والـتعلّم  ،النظريات التربوية
يتناسب مع الواقع والنتائج املتوخاة مـن   ،بأسلوب علمي

 جيب أن تـبىن  يتلواملؤسسات التربوية والتعليمية، جهود ا
بعني االعتبار كل نتائج الدراسات العلميـة   ، آخذةًأكادميياً

 ،أم تعلمها غري املباشر ،للغة، سواء أكانت حول اكتساا
من اجلانب التربـوي   ،أساليب تعليمها وتعلّمها من ناحية
ولكل ما جاء أعاله من شروح، نقترح وضـع    .والنفسي

 ،وبأسلوب أكادميي تعـاوينّ  ،اًمربجمة تقني ،برامج وأساليب
يف أثناء  ،بطريقة غري مباشرة ،لتدريس اللغة العربية امليسرة

 (New York Times, Jan, 17, 2003): الصفحة العلمية لـ : المصدر لهذه المعلومة هو 



 

 

عن األسـلوب النمطـي    واالبتعاد ،م املدرسيعملية التعلي
ولتكن هذه العملية مطبقة يف مرحلة مـا قبـل   . وفاملعر

  .املدرسة وبعدها

ة أن عملياليت ال ميكن التغاضي عنها، هو  ومن األمور
خمتلفة كلياً عن عملية تعلّم الطفل  ،للغات األجنبية ،التعلّم

 ،بطريقة مباشـرة  ،واليت تستند ،للغته امليسرة أو الفصحى
مـن   ،كان ذلكأسواء  ،ى املخزون املعلومايتّ املكتسبلع

يف أثناء تسلّم املعلومـة الصـادرة إىل    ،الناحية البيولوجية
مكررة إدراكياً، أم من  ،وإعادة إصدار هذه املعلومة ،الطفل

انظـر الشـكل   (ناحية الطرق املخصصة إلجنـاز ذلـك   
  ).سابقاالتخطيطي املذكور 

نذكر أن علـم اللغـة االجتمـاعي    ويف هذا اال، 
)Sociolinguistics ( ،فاعلـة يف   ،يتطرق إىل أمور كثرية

خمزوا املعـريفّ، ونتطـرق إىل   و ،التأثري على البنية اللغوية
بالدعوة إىل  وذلك ،بإجياز ،هذه املؤثرات الفاعلة واحدة من

اللغة التواصـلية تمـع   "تفحص دقيق للعبارة القائلة بأن 
بتراثـه   ،"معين، ما هي إالّ انعكاس شامل لذلك اتمـع 

 ،من وجهة النظر هذه ،فاللغة. وثقافته وكل مواصفاته احلية
 ،حليةيف حياة الشعوب ا ،إن مل يكن األهم ،هي أساس مهم

اليومي والثقـايفّ   ،خاصة التواصل اللغوي والتراكم التراثي
 .عرب الزمن

ب انـدثار  سبلغات كثرية قد اندثرت بومن مث، فإن 
وأصـبحت   ،شعوا، وبالتايل اندثرت معها ثقافتها وتراثها

أو مدونـة يف كتـب    ،بقاياها خملفات تعرض يف املتاحف
تفكّك وتصبح هلجات إن اللغة الواحدة ميكن أن ت. التاريخ

لتكون يف األخـري   ،مبرور الزمن ،يتباعد بعضها عن بعض
كما هو احلال مع معظم اللغـات األوروبيـة    ،لغات عدة

لـذلك  . كل منهابتراثها اخلاص بو ،احلالية املميزة بشعوا

 ،ال ميكن فصـلها عنـه   ،تعترب عالقة اللغة باتمع أساسية
ذه اللغة العصب املسير حلياة ألنه، ويف هذه احلالة، تعترب ه

فهي تتأثر وتؤثر  ،وهكذا. جبميع جوانبها ،الشعوب اليومية
احلياة العامة، وبالتايل يف مجيع نواحي احلياة، خاصة  طيف من

الثقافية، والتقدم العلمي والتقين، ويف مجيع ااالت املؤثرة 
علة إن امليزة الفا :وهنا نقول. يف حياة اتمعات والشعوب

ـ    ،للغة  ةهي احلفاظ على دميومـة العالقـات االجتماعي
فهي تعترب املقيـاس   ،وهلذا. بني األفراد ومستوياا املختلفة

أو  ،الدقيق ملعرفة نوعية احلياة اليت يعيشها أفـراد جمتمـع  
  .شعب معني

إىل العالقة الوثيقة  ،أكادميياً ،وجب االلتفات ،وعليه
  ،ريب، ومن مثّ األمـة العربيـة  بني اللغة العربية واتمع الع

، وذلـك بـالتخطيط العلمـي املـربمج     ككل  وشعوا
كوحدة أساسية ال تنفصل عـن حيـاة األمـة     ،لدراستها
بعـض،  عن وإن ابتعدت أماكن شعوا بعضها  ،الواحدة

لتجنب اخلطر الكامن يف األبعـاد احلدوديـة واملـؤثرات    
تكـون فاعلـة    واليت ،خلارجية، الناجتة عن أسباب كثريةا

 ،لتعمل على حدوث تغـريات  ،يف كثري من األحيان ،جداً
ميكن أن تكون مرتقبة احلصول يف مجيع التراكيب اللغويـة  

ويتبع ذلك  ،للغتنا الواحدة، واليت تبدأ مؤثرة على املفردات
، ومـن مثّ  العبارات، من خالل التأثري على النظام الصويتّ

 املعـروف ب   ،الصـويتّ يفّ تتحرك على النظـام الصـر  
)Morphophonological(،  يف بعض النظريات الصـوتية، 

. والذي قد ميتد ويؤثر سلباً على النظم اللغويـة األخـرى  
والبحـوث   بتكثيف الدراسـات   ،فلنأخذ احلذر واحليطة

ما ميكن إيقافه مـن هـذه املـؤثرات     فإليقا ،اجلامعية
 ،رةبظروف قاهاخلارجية، مع علمنا أن اللغة العربية مرت 

وألسـباب   ،وخرجت منها سليمة نسـبياً  ،ولعقود كثرية



 

 

لضيق اال يف هذه  ،ال ميكن البحث فيها ،راسخة معروفة
  .الدراسة

  نتائج البحث

موضـوع اللغـة    ،الدراسةهذه يف  ،ا بإجيازلقد حبثن
مـن   ،واللغة العربية بصورة خاصة ،، من عدة نواحٍعموماً

 ،طروحـات ربـع  أناحية االكتساب والتعلم، من خالل 
ينا أن لكل منها أسلوباً أرقد تكون اللغة، و متصلة بعمليات

وفرضيات، ختتلف يف البحث والرؤية، وقد اتفقنـا مـع   
ألا دراسات موضوعية، مـن ناحيـة البحـث     ،بعضها

العلمي، ورأينا أن البعض اآلخر له أسلوبه الذي يتطابق مع 
النقـاش ولكن من خـالل  . املنطق والسلوك االجتماعي، 
 ،حسب مراحـل  ،بيولوجياً ،وجدنا أن اكتساب اللغة يتم

مرتكزة أساساً على البيئة ومصدر املعلومة اللغوية، حيث إن 
للعمل السليقي املنـتظم   ،البنية الفسيولوجية للطفل مهيئة

 ،وخزـا  ،تسلم املعلومة للتركيبات اللغويـة للغـة األم  ل
) العـدد  حمـدودة (أنظمة  ، على شكليف الدماغ ،تراكمياً

بعد وصول الطفل ي، ـتركيبالتنشط عند وصوهلا النضج 
دون دراية بوجود هذه  ،تواصلياً ،العمر املناسب، لتستعمل

 يـتم و. لتنتج عدداً غري متناه من العبارات املنطوقة ،النظم
حسب موجـودات املخـزون    ،تنشيط هذه النظم بفاعلية

ونعتقد أن عملية  .عريفّاملخزون احلسي املو ،اللغوي املعريفّ
تصاحب عملية االكتساب، معتمـدة   ،غري املباشر ،التعلّم
على كمية املخـزون اللغـوي التراكمـي للـنظم      ،كلياً

   املذكورة، حسب املراحل املتدرجـة يف التقـدم الـزمين، 
 يفضمن سـلوك اتمـع    ،لتكوين معلومات البنية اللغوية

ارتأينا وجوب الفصل و. وردود فعل الطفل ،اليوميةاحلياة 
وعملية التعلّم  ،الناتج عن عملية التعليم املباشر ،بني التعلّم
نعتقـد أن هـاتني العمليـتني    ألننا  ؛للغة األم ،غري املباشر

، عكس عمليـة  بترتكزان على املخزون اللغوي  املكتس
 .اليت ال ترتكز على هذا املخزون ،التعليم للغات األخرى

ساب اللغوي تبـدأ يف مراحـل   ومبا أن عملية االكت
متقدمة من عمر الطفل، فإننا نعتقد أن التهيؤ هلذه العمليـة  

عنـد الـوالدة،    ،يبدأ يف اللحظات األوىل بصراخ الطفل
 ،جبانـب فرضـية األمل   - نفترض أن عملية الصراخ هذهو

ما هي إال عمليـة   -وفرضية غرابة احمليط اخلارجي اجلديد 
عند  ألا تبدأ مبرور اهلواء ،املبكر عضاء النطق للعملأيئة 
يف أثنـاء   ،من الرئتني جبميع املناطق الفاعلـة  زفري خارجاًال

. ألمهيتها يف عملية الكـالم  ،خاصة احلبال الصوتية ،النطق
تساعد يف  ،عند الوالدة ،الطفل نعتقد أن عملية صراخ ،لذا

 ،عملية يئة جهاز النطق وتطويعه مع العضالت الرخـوة 
هلـذه   ليكـون جـاهزاً   ،تركة بعملية الكالم فيما بعداملش

ألمهيتها يف التواصل اللغوي، بعد التطور احلاصـل   ،العملية
  .*خاصة الصوتية منها ،ومبراحل ،للنظم اللغوية

يف عملية تقـومي   ،وقد الحظنا أن أفضل مراحل البدء
أو ذيب النطق، املعتمد على اللغة املكتسبة، عنـد بـدء   

م للغة األم، هي املراحل اليت تكون مـا  ليم والتعلُّعملية التع
أي السـنة   وعنـد بدايتـها؛   ،دخول الطفل املدرسةقبل 

اخلامسة والسادسة من عمر الطفل، وتكـون املعلومـات   
للعمل على املساعدة يف عمليـة   ،اللغوية املكتسبة يف قمتها

لالتعليم، واليت جيب أن تكون سة ومبسوبأسـلوب   ،طةس
واحتياجاته األساسـية   هوسلوكالطفل ل مع طبيعة متداخ
  .اليومية

إن عملية احلفاظ على الـذات اللغويـة، حسـب    
، وقوميـاً  أكادميياً وواجباً ،اعتقادنا، أصبحت حاجة ماسة

، ألن املوضوع تطـور  وعملياً علمياً ،مطلوب منا مساندته
املتفتحة على املستقبل،  ليصبح عملية ذاتية متعلقة باألجيال

تعتمد على  ،طولةوحتتاج إىل شروحات عملية م ،التركيب تبدأ كنتيجة حتمية لعملية االكتساب اللغوي عند الطفل ةعملية معقد ،عملية تطور النطق والكالم* 
دقيقة خمتربية هنا،دراسات لشرحها جمال .ال



 

 

غة املتغرية بسرعة، خاصة يف املراحل التعليميـة  ذات الصب
وأصبح التفاؤل هنا وارداً، ألننا جند الكـثري مـن   . األولية

مع مفردات وعبارات عربيـة   ،املفردات والعبارات الغريبة
مستعملة سليقياً من قبل األطفال، عند التواصـل   ،فصحى

استغالهلا الكالمي مع األفراد اآلخرين، ميكن التشجيع على 
وزيادة الكم اللغوي خبصوصها، مع حماولة إبعاد الطفل عن 

ونعتقد أن التفـاؤل  . استعمال املفردات والعبارات الغريبة
مل وحده ال يفي بالغرض يف هذا اال، إذا مل يصاحبه الع

يف التخطيط العلمي التقين، لتقومي احلالـة   ،دي املخلصاجل
تابعة اجلادة لتقييم النتائج التعليمية مع امل ،اللغوية اليت نعيشها

  .مرحلياً

نقترح  ،من دراستنا هذه ،ونتيجة للحصيلة املستخلصة
  : ما يأيت

 ،)اجلامعيـة (االهتمام بالدراسات اللغوية األكادمييـة   -1
ومبراحل عملية اكتساب لغتـه األم،   ،اخلاصة بالطفل

كوسيلة ملعرفة األساليب الصحيحة اليت تساعدنا علـى  
 ن استغالل املخزون اللغـوي، كيفية اليت متكننا مفهم ال

 ،أو تقومي ،املكتسب يف عملية التعلم اللغوي، لتهذيب
لغة الطفل املكتسبة، لتقريبها من اللغة العربية الفصحى 
  أو امليسرة، وذلك منذ البدايات األوىل للوعي اللغـوي

إن هذا االهتمام حيتاج إىل عناية لغويـة خاصـة   . لديه
من قبل ذوي االختصاصـات املختلفـة ذات    ،بالطفل
  .العالقة

2- للمعلم ،التثقيف التربوي مع متابعـة  أكادميياً ،اللغوي ،
تأخذ بعني االعتبار القيام بدورات لغوية تثقيفية  ،علمية

حـول   ،من قبل املؤسسات التربوية املسؤولةقصرية، 
بعملية اكتساب اللغة عند  ،عالقة عملية التعلم اللغوي

 بفل، لتتماشى مع التغريات السـريعة يف األسـالي  الط

كجزء من التبدالت اهلائلة يف منـط احليـاة    ،التربوية
 .اليومية

علمي وتربوي، وعلى مراحل، للمعلم والطفل،  ،تقومي -3
مع االستمرار يف التشويق اللغوي لكليهما، يف  النفسي

 مع استغالل وسائل اإلعالم ،أثناء عملية التعليم والتعلم
فيهـا،   املختلفـة واجلامعات، بقنواا ووسائل البحث 

لكـل   ،التقنية التثقيفية التعليميـة  ،إليصال املعلومات
زوايا احمليط العائلي واملدرسي، لتقومي أسلوب التعامـل  

 .اللغوي التواصلي يف احلياة اليومية مع الطفل

العمل اجلدي املثمـر، إلجيـاد الوسـائل اجلديـدة      -4
واملصاحبة ملا يعرف اآلن باللغة املرئية  ،نياًتق ،املتخصصة

 ،م غري املباشـر واملسموعة، خللق الربامج اللغوية للتعلُّ
حسب املستوى العمري والذكائي للطفل، بأسـلوب  

 ،جيذب ملكة حب االستطالع والتملك ،نفسي مشوق
وتوجيه القدرة الكامنة لديـه، بطريقـة    ،عند الطفل

لةسأسلوب الكالم، وذلك بإدخال  تقود إىل تقومي ،س
. املفردات العربية امليسرة، دون لفت انتباه الطفل لذلك

 ،واحلكايـات  ،واألناشيد واملوسـيقى   ،فهناك األغاين
اليت توسع مـدى اإلدراك   ،والقصص القصرية املبسطة

 ،ن الطفل بفطرته ينجذب إىل األحلـان إل ؛اللغوي لديه
الــرنني  والكلمــات ذات ،ذات اإليقــاع اخلفيــف

وهنا ميكن إشـراك الطفـل يف منافسـات    . املوسيقي
 .تشجيعية للمشاركة يف اإلبداع يف هذا اال

العمل على تنفيذ مشاريع إنشاء مسارح الطفل، ليأخذ  -5
يف التمثيل والغنـاء   ،إلظهار دوره املميز ،الطفل مكانه

واخلطابة والشعر البسيط، ولتكون هذه املسارح مرتبطة 
منسقة بإصدارات تربوية لغوية موجهة،  ،يةحبركة إعالم

وسلسلة كتيبـات هلـا طـابع     ،مثل جمالت األطفال



 

 

طالع املعـريفّ،  التشويق، لغرس عادة حب املطالعة واال
وميكن التعـويض  . دون االلتفات إىل التكاليف املادية
أو  ،نفقاتاللسد  ،املادي، عن طريق املشاركة الفاعلة
 .ية يف الدولةجزء منها، عن طريق جهات رمس

تشارك فيها وزارات الدولـة   ،إنشاء مؤسسة مسؤولة -6
اإلشراف والتنسـيق للمشـاريع    تتوىل ،ذات العالقة

وتنمية قدرات الطفل اللغوية، ويكون  ،اخلاصة بالطفولة
مكانة القيادة يف هـذا   ،التربية والتعليم العايل  :لوزاريت
 .اال

لغوية يف املدارس العمل على توحيد املناهج واملفاهيم ال -7
علـى  مستوى قطري ة واخلاصة، وليكن هذا على العام
ميكن التحرك على املستوى القـومي   ،ومن مث ،األقل
 .العام

إشراك املتخصصني اللغويني يف علوم اللغـة احلديثـة    -8

)Linguistics( )واملعـروفني   ،)بكافة فروعها املتوفرة
شطة اللغوية يف جمال البحث العلمي والنشر، للقيام باألن

يف املؤسسات ذات الصـلة، والعمـل علـى حـث     
املعروفـة مبجـامع اللغـة     ،املؤسسات اللغوية القطرية

وعدم البقاء  ،ضمن هذه العلوم ،للتحرك النشط ،العربية
 .داخل إطار الدراسات اللغوية النمطية

أعتقد أن املوضوع، املثار يف هذا البحث، حيتـاج إىل  
لكونـه   ،وسع يف البحث والدراسةللت ،وقفة جدية أكادميية
يف أكثر من حقل  ،له امتدادات جذرية ،جماال واسعاً وحيوياً

لغوي وحيايتّ، ميس النمو املطرد حلقول املعرفـة العلميـة   
وسـرعة   ،يف عصر طغت عليه املعرفة التقنيـة  ،وتفرعاا

وتطويعهـا   ،اليت جيب اللحاق ا ،انتشار املعلومة املتطورة
 .علمي واملعريفّملخزوننا ال

  املراجع
  :  العربية

املؤثرات الفاعلة يف التراكيب  ،)1996(لطيف  خلياط،ا -1
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  يف الكتاب لسيبويهالنحوي املصطلح 
  

 *فيصل صفا . د
  زيد خليل القرالّه .أ

  

  ملخــص

  

ميثل وسيلة تواصل تيسر االطالع على فكر اآلخر وإنتاجه،  ،خاصة واملصطلح النحوي ،املصطلح عامة
 . أو االزدواجية بعيدا عن االضطراب ،ف اجلماعة عليهه وتعارربل املهم استقرا ،وليس املهم وجود املصطلح

لكي نقف على طبيعة املصطلح  ،يف اجلزء األول من الكتاب ،نظرنا يف مصطلحات سيبويه ،ويف هذا البحث
  .عامة واللغوي ،خاصة واالستقرار أو القلق، ومدى قيمته يف تشكيل املصطلح النحوي حيث البناُء ،عنده من

مث اخترنا جمموعة من املصطلحات  ،ت كل مصطلحقمنا برصد املصطلحات، وتعدد مرادفا ،ويف هذا العمل
كانت  ،عند سيبويه ،إىل أن املفاهيم ،أيضاًيف هذا البحث  ،هناوقد نو .جعلناها عينة ملناقشة املصطلح عند سيبويه

  .األوىل للمصطلح النحوي حتمل املالمح

ردنا املصطلح وما ورد من ، فأورصدنا املصطلحات اليت تضمنها اجلزء األول ،وبعد عرض العينة ونقاشها
من اإلشارة  والبد .ة من جممل املصطلحات واملفاهيم عند سيبويهنليكون القارئ على بي ،مرادفاته أو مفاهيمه املتعددة

، ولكنه ال يعطي ولذلك فهو يعطي صورة واضحة عن املصطلح النحوي ،إىل أن هذا البحث يقتصر على اجلزء األول
  .يف الكتاب كله طلح اللغوياملصصورة أو حكماً على 

  

 األردن -كلية اآلداب  –الريموك  جامعة* 



 
 
 

  :متهيد

لقد تطور مفهوم املصطلح وفكرته عرب القرون بتطور 
  .احلضارة والعلوم يف كل عصر

كغريه مـن   ،وكل علم له مصطلحاته، وعلم النحو
، ويف املؤلفات األلسنةله مصطلحاته اليت تدور على  ،العلوم

 ر جلياًاليت شغلت ذا العلم، ومفهوم املصطلح وإن مل يظه
خ عنـدهم بشـكل   إال أنه ترسعند العلماء،  حمدداً وقصداً
مع تعدد مرادفاته ،على مر الزمان ،مع االستعمال تلقائي. 

مل يتضح عنـد   ،باملعىن املعاصر ،ومع أن مفهوم املصطلح
من حيث  ألنه يعاجل تلقائياً ،النحاة القدماء، ومل يستوقفهم

إال  .احلاجة لالستعمالاالستعمال، فقد كانت النشأة وليدة 
: أن هذا ال ينفي التلقائية كما يـرى إدريـس نقـوري   

وإمنا نتيجة ضـرورة   ،فاملصطلحات مل تنشأ بكيفية تلقائية"
اجتماعية ملحة وجهود فكرية وعلمية مضنية، وخضـعت  

ال تنفي ظهـور   )والضرورة(إن احلاجة . )1( ملراحل التطور
وتطور هذا االستعمال  إطار االستعماليف  ،املصطلح تلقائياً

على مر الزمن، ومع هذا التتابع والتطور ملفهوم املصـطلح  
وقـف   قد) هـ 811ت (أن اجلرجاين  إال ،وهذه التلقائية
. على وضوح هذا املفهوم عنـده  مما يدلّ ،إياه عليه معرفاً

عبارة عن اتفاق قوم علـى  : االصطالح : "يقول اجلرجاين
. ضـعه األول شيء باسـم مـا ينقـل عـن مو     تسمية

إىل آخر مبناسبة  إخراج اللفظ من معىن لغوي: واالصطالح
اتفاق طائفة على وضع اللفظ : االصطالح: بينهما، وقيل 

إخراج الشيء عـن معـىن    :بإزاء املعىن، وقيل االصطالح
لفـظ   :االصطالح: إىل معىن آخر لبيان املراد، وقيل  لغوي

  .)2(معني بني قوم معينني

ال ينفي  ،عند اجلرجاين ،يف التعريفاتعدد إن هذا الت
ال خيـرج عـن    واخـتالف  ألنه تعـدد  ؛وضوح املفهوم

االختالف يف صياغة املفهوم، ومع تقارب هذه التعريفات 
على مفهوم املصطلح داللة  داالً إال أن أحدها جاء خمتصراً

ـ اتفاق طائفة على وضع اللفـظ  (وهو قوله  ،دقيقة إزاء ب
  ).املعىن

بالنسبة لنحـاة العـرب    ،رجاين متأخراًوإذا كان اجل
ممـا   ،بالنسبة لنـا  ،فإنه متقدم جداً ،الذين عملوا يف النحو

إن مفهوم املصطلح قد عرف وحـدد عنـد   :  جيعلنا نقول
 ؛، وما أورده اجلرجاين ال خيتلف عما أورده احملدثونالقدماء

علـى  : ... اصطلح القـوم (فقد ورد يف املعجم الوسيط 
 :اصطلحمصدر : االصطالح... ا عليه واتفقواتعارفو: األمر

  .)3( )اتفاق طائفة على شيء خمصوص

إن مفهوم املصطلح متقارب عند القدماء واحملـدثني،  
دراسة املصطلح وكيفية التعامل  تطوريف  ،ومتحور اخلالف
 مسـتقالً  إىل أن وصل إىل كونه علمـاً  ،معه واإلفادة منه

 ليصبح تطوره قائماً يليصار إىل تقنني علم ،العلماءيشغل 
عن التلقائية والتطـور اخلاضـع    بعيداً ،على أسس علمية

وكل علم له مصطلحاته، وعلم النحو . االستعمال لسيطرة
 تقف على ما خيدمها من أنواحد من العلوم اليت استطاعت 

  .املصطلحات

أن يضـع الكـثري مـن     النحو العريب استطاعلقد 
لنحـاة فتـداولوها يف   اليت تعارف عليهـا ا  ،املصطلحات

م، واملتتبع للنحو العريبم ومصنفاعلـى مـر    ،مشافها
قد  جيد أن املصطلح النحوي ،العصور ومن خالل مصنفاته

تدرج ومر مبراحل تنسجم مع طبيعة التطور، فلم يبدأ النحو 
وللوقوف علـى املصـطلح    .مبصطلحات حمددة ومستقرة

ـ  ،النحوي ل ذلـك التـدرج   يف فترة من الفترات اليت متث
ت (عند سـيبويه  النحوي نتوقف عند املصطلح  ،والتطور

  .وذلك من خالل اجلزء األول ،"لكتابا"يف ) هـ 180



 
 
 

يلمح فيه عدم  ،املتداول بيننا ،إن املتتبع لكتاب سيبويه
الدقة يف ترتيب األبواب وتتابعها، وقد جند املؤلف يعـاجل  

من ترتيـب   املوضوع يف مواطن عدة، بل إن الكتاب خيلو
عاجل فقد جند املنصوب ي ؛اإلعرايب وضعهاحبسب  ،األبواب

بني املرفوعات، وهذا االضطراب واضح يف أكثر أبـواب  
الكتاب، وقد نلمح الدقة يف حديثه عندما عرض ملوضوع 

  .األصوات

يف ترتيبـه ومنـهج    اضطربقد  "الكتاب"وإذا كان 
لة من التأليف فإن هذا يدل على تلك املرح ،املادة املتالزمة

فهذه املرحلة األوىل كان اهلـدف مـن    ؛يف هذا املوضوع
التأليف فيها ريعود  ،د املادة النحوية ووضعها يف كتابص
وهذا  ،دون االهتمام بترتيب املادة وانسجامها ،إليه القارئ

ند املؤلـف؛  االضطراب ال بد له أن يؤثر على املصطلح ع
لك املرحلة اليت اعتمـد  ت ،التأليف فهي املرحلة األوىل من

على مصادر عـدة   ،يف مصطلحاته ومفاهيمه ،املؤلف فيها
 منها السماع، وعلى خمزونه من اللغة، وهذا املخـزون ال 

ـ  ،يعتمد على مصدر واحد ن جمموعـة مـن   بل أخذه ع
إضافة إىل املصدر  ،من طالب العلم العلماء، وجالس كثرياً

اية، ومصادر املصطلح وهو اتمع، فاملرحلة متثل البد ،العام
 ؛عنده متعددة، واهلدف الذي كان يتتبعه يف عمله هو املعىن

  .يف أبواب الكتاب فلم يول املصطلح عناية جتعله منسجماً

جند أن سيبويه يتعامل باملفهوم  ،ومن العنوان األول
هذا باب : " فهو منذ البداية يقول ؛وال يتعامل باملصطلح
فكلمة علم يلمح فيها مسات ؛ )4( "ةعلم ما الكلم يف العربي

  ).ةما الكلم يف العربي(تابع مبفهوم ولكنه  ،املصطلح

 ،منفصـلةً  ،)لمـع( لمةـكتساءل، أال متثل نوهنا 
باملفهوم الدقيق الذي اسـتعمله   ،؟ إن كلمة علم مصطلحاً
ـ    ،سيبويه ات أقرب إىل كوا مصـطلحاً، أو حتمـل مس

نية تأثر اتأمل يف إمكإىل ال املصطلح ومالحمه، وهذا يدعونا
الكلمة عن غري العرب، مما قـد   هذهونقل داللة  ،سيبويه

أفـادوا مـن    نالذي ،أو بالسريان ،يشري إىل تأثره باليونان
كما ذهب حممد رشـاد   ،زمجنهذا دون أن نقول . اليونان

 ،أن يكون سيبويه قد تأثر قاطعاً احلمزاوي عندما نفى نفياً
قد . )5(ومصطلحاته اليوناينّ بالنحو ،ومصطلحاتهيف عمله 

قد استعملت قبـل سـيبويه،   ) علم(إن كلمة : قول قائلي
ووردت يف القرآن، وهذا ينفي أخذ سيبويه هلذا املصـطلح  

مبفهوم املصـطلح،   ،إا مل ترد قبل سيبويه نقولعن غريه، 
ريـد أن  نعلى االصطالح، وال  بل على أا لفظ غري دالٍّ

عند سيبويه هنا، وال يقـوم   ،طلحفضل احلديث عن املصن
 لمصطلحات تارخيياً، بل يتوقف عملناعلى التأصيل ل عملنا

والنظر يف مدى انسـجامها،   ،على رصد هذه املصطلحات
فالنظر هلذه  ،اجلزء األول من الكتاب يف أبواب واستقرارها
من  ال يتأتى إال ،أو عدمه وحتديد استقرارها  ،املصطلحات

والنظر يف  ،برصد تلك املصطلحات ،العمليخالل اجلانب 
، من خالل وأسباب ذلك الترادف والقلق ،ترادفها وقلقها

  .من جممل تلك املصطلحات اليت تدور يف الكتاب عينة

  املصطلحات 

  : االسم  -1

فقـد   ،الثالثة أقسامهإىل  ،م سيبويه الكالمعندما قس
اسـم،  : فالكلم : "يف قوله ،يف هذه األقسام ،ذكر االسم

: وحرف جاء ملعىن ليس باسم وال فعـل، فاالسـم  وفعل، 
سـيبويه االسـم   لقد ذكر . )6"("]حائط[رجلٌ، وفرس، و
منـذ   ،يف هـذا املصـطلح   ،توقع اللبس ودلل عليه بأمثلة

 ،الفعل واحلرف سيبويهد فعندما حد: ألسباب عدة ،البداية



 
 
 

غـاير  فقد أفهم القارئ أن مـا   ،ح داللة كلّ منهماووض
  .هو من األمساءهذين القسمني ف

توضيحه قاصراً،  بقي ،ومثل عليه ،وعندما ذكر االسم
. ختصيص االسم بتفريعات عدة ،أخرى أبوابيف  ،ألنه تابع

جنـد فيهـا كثـرة     ،وإذا نظرنا إىل أحد هذه التفريعات
  :وهو اسم الفاعل ،املرادفات

  .108، 1/45اسم الفاعل  - أ

ويتحدث ( 1/134األمساء اليت أخذت من األفعال  - ب
 ).ن أمساء الفاعل إلظهار عملها وعالقتها بالفعلع

  .1/108الفعل  جمرىما جرى  -جـ 

يف العمل واملعىن  ،املضارع الفعلالذي جرى جمرى  -د
1/164.  

، 1/184سم الذي جرى جمرى الفعل املضارع اال -هـ 
189.  
مع  ،يتحدث عن اسم الفاعل ،ذه املترادفات ،وهو

يضع املرادف بصيغة ختدم  اختالف غرضه يف كل منها، فقد
  .املعىن الذي يريده

هذا باب الفعل الذي يتعـدى اسـم   : " ال سيبويهق
، وقد جاء مصطلح اسم الفاعل )7"(الفاعل إىل اسم املفعول
ختلو من مسات املفهوم، بـل إـا    ،هنا ضمن عبارة طويلة

مالمح للمفهوم، واسم الفاعل هنا يتكون من  ختلو من أي
وخيتزن داللة االسم الذي يعمـل عمـل    تركيب اإلضافة،

، وما )اسم الفاعل(الفعل الذي يضمر الفاعل، ولذلك مساه 
إذا كان على بناء فاعل، "... يؤكد هذا قوله يف موطن آخر

، ويف موطن )8("ألنه يريد به ما أراد بفاعل من إيقاع الفعل
، مث إنه )9("ألن املضمر من ضارب هو الفاعل: "آخر يقول
، )10("ما جرى جمرى الفعـل : ""التسمية اآلتية ،يؤكد هذه

عمـل اسـم   فيه وهذا املصطلح مكون من تركيب يصف 
 ـذا  ،ومماثلة هذا العمل لعمل الفعل، فالتسـمية  الفاعل
واملماثلة يف العمل  مأخوذة من عمل اسم الفاعل  ،املفهوم

العمل ومل يذكر املصطلح، ولذلك وصف  ،بينه وبني الفعل
قد نظر إىل املشترك يف العمـل   ،اسم الفاعل يف ،فإذا كان

 ،والصفة بني اسم الفاعل والفاعل، فإنه هنا يربطه مع الفعل
فيشرح املفهوم من خالل عمله  ،يف العمل من حيث املماثلةُ

 .دون التصريح باملصطلح

العمـل  االسم الذي جرى جمرى الفعل املضارع يف " 
؛ فقد حـدد  الةجنده يشرح ويوضح بإط ،انه )11( "واملعىن

اسم الفاعل جمراه، وهو الفعل املضارع،  الفعل الذي جيري
يف العمـل  : " قـال   ،فاملضارع فيه االستمرارية، ولذلك

هذا : وذلك قولك ،"ق باألمثلةطابِل ويفصوجنده ي ،"واملعىن
ضارب زيداً غداً، فمعناه وعمله مثل هذا يضـرب زيـدا   

ه غري منقطع كـان  فإذا حدثت عن فعل حني وقوع ،)غداً(
اإلعراب، فقد قصد من ذلك احلركات و .)12(... كذلك

وال يتوقـف  . ا الفعل املضـارع  واالستمرارية اليت يتميز
عند هذا احلد، بل جنـده   ،هلذا املصطلح ،ترادف املفاهيم

األمسـاء الـيت   : "هي ،تزيد يف قلقه ،يسميه تسمية أخرى
تواجهنا يف هذه إن أول إشكالية  .)13( "أخذت من األفعال

التسمية أا تشري إىل أن األمساء أخذت من األفعال، وهذا 
يعين أن الفعل هو األصل، وهنا خالف ملا يراه البصـريون  
من أن املصدر هو األصل والفعل فرع عليه، واسم الفاعل 

وعلى هذا يكون سيبويه قد  ،واملصدر يشتركان يف االمسية
 .ناقض نفسه يف ذلك

 أقائماً: وذلك قولك: "يقول سيبويه ،اءاألمس هذهويف 
ولكنـه  ... أتقوم قائماً: فكأنه لفظ بقوله...وقد قعد الناس

مـن   حذف استغناء مبا يرى من احلال، وصار االسم بدالً



 
 
 

، )14( "اللفظ بالفعل، فجرى جمرى املصدر يف هذا املوضع
أنه عمل عملـه،  أي  ؛بدل من اللفظ بالفعل ،هنا ،فاالسم

: سيبويه على اسم الفاعـل بقولـه    أطلقهذي فاملفهوم ال
من تتبع عمل اسم  متأت" مساء اليت أخذت من األفعالاأل"

أي أنه أطلق املفهوم مبفـردات   ؛الفاعل املماثل لعمل الفعل
  .لغرضه خدمةً ،جديدة

والصفة واضح، فلم  االسمبني  "الكتاب"واخللط يف 
لنحاة أن يتضح مراد سيبويه من حتديد االسم، ورأى بعض ا

فأما سيبويه فإنه : "عليه سيبويه مل حيدد االسم بل ذكر مثاالً
اكتفى مثاال بل ذكر منه  ،مل حيده حبد ينفصل به عن غريه

وكأنه ملا حد الفعل واحلرف متيـز عنـده   .. به عن احلد
: فقـال   ،وقد حده أبو بكر حممد بن السـري ... االسم

االنفصـال مـن    كأنه قصد فردعلى معىن  ّاالسم ما دل"
وهـذا   )15(...احلدث والزمـان  : على شيئني يدل ،الفعل
ال حيد  االسم إال من  ،وحماولة تفسري رأي سيبويه ،التفريق

حيث فرقه عن الفعل، وسيبويه جيعل االسم يعمل عمـل  
  .فاحلد غري فاصل ،الفعل أحياناً

وجاز هـذا يف  : "ونـجد سيبويه يسمي الفعل صفة
 )16(" كما جاز للفعل أن يكون صفة ،يهاواطرد ف ،األزمنة

 ،لالسم يف املالمـح  أو أا مالزمة ،فإذا كانت الصفة امساً
إىل ) فـارنردمي (وقـد أشـار    .فكيف يكون الفعل صفة؟
ال يـدل  : "بقولـه   ،عند سيبويه ،إشكالية االسم والصفة

مصطلح عليه على ما يدل  ،يف حقيقته إذن ،مصطلح صفة
)adjective (- بل يطلق  –از ذلك يف حاالت خاصة وإن ج

لكلمة  على إتباع حنويتوصـفياً  أخرى ختصيصاً صخص ،
 – ، وتعد الصـفة دائمـاً  )جتري جمراها(، وتطابقها صرفياً
العنصر الثاين  -شأن عالقات التبعية ،حقيقةً ،شأا يف ذلك

  .)17("النحوي (syntagm)يف املركب 

، ففصلها عـن  وقد ذكر سيبويه الصفة يف غري موقع
يف بعضـها   ،يف بعضها، وجعلها مرادفـاً لالسـم   ،االسم

  : اآلخر، وهذه بعض أقواله اليت ذكر فيها الصفة

  .1/21) ألن االسم قبل الصفة(

) بالصفة يف األصل هو االسم فاملوصوفوعلى ذلك (
1/228.  

فإنـك لـو    ،وأما مضارعته يف الصفة: "سيبويهوقال 
وأال بارداً، ومررت جبميـل،   ...،أتاين اليوم قوي: "قلت

وهو يضعف العبارة إذا كان املقصود بـ  )18(" كان ضعيفاً
فماذا لو كان مجيـل   ،الصفة، وقد قصد هنا الصفة) مجيل(

 ،من هنا .هنا امساً؟ وكيف تفرق بني مجيل الصفة واالسم؟
 ن غري واضح، وأن القلق بيِّ ،عند سيبويه ،االسمجند أن حد
ملفهـوم   ،واضح يف كثرة املترادفـات وهذا  ،يف مصطلحه

كما ظهر يف اسـم الفاعـل والصـفة،     ،املصطلح الواحد
  .وغري ذلك ،واالسم املبهم

  :املصدر  -2

تسمية، ومـن هـذه   بأكثر من ذكر سيبويه املصدر 
 :التسميات

  .1/12أحداث األمساء  -أ

 .1/34 احلدثاناسم  -ب

  .34/1احملدث به عن األمساء   - جـ 

  .190 ،189، 132، 131، 125، 1/124املصدر  –د 

ما جرى جمرى الفعل املضارع يف عمله  - هـ 
  .1/189ومعناه 

أحـداث األمسـاء، واسـم    ( املصطلحنينالحظ أن 
يتكونان من تركيب اإلضـافة، واألول منـهما    ،)احلدثان



 
 
 

 ،ذكره سيبويه يف حديثه عن أقسام الكالم) أحداث األمساء(
فهـذه األمثلـة   : "له وأن الفعل مأخوذ من املصدر يف قو
واألحداث حنو الضرب ... أخذت من لفظ أحداث األمساء

أي أن املصدر اسم يتضـمن داللـة   ؛ (19) واحلمد والقتل 
وقد أراد سيبويه هاتني التسميتني ليفرق ما بـني  . ثداحل

أن املصدر حدث ينقصه الـزمن،   ويؤكداملصدر والفعل، 
  .يتضمن داللة احلدثوهو يف الوقت نفسه اسم 

تنطبق عليه  ،فهو خمتصر وواضح ،املصدرأما مصطلح 
مسات املصطلح اليت ذكرها حممود فهمي حجازي، فمـن  

. )20(" أو تركيبـاً  أن يكون لفظـاً "مسات املصطلح عنده 
مل يستقر، فقـد مسـاه    سيبويهجند أن املصطلح عند  ،وهنا

يسـميه   ، وهنـا )أحداث األمساء، واسم احلدثان(سابقاً 
 ،وهنـا . )21("واعلم أن املصدر قد يلغى" يف قوله  ،املصدر

أرى أن هذا املصطلح قد  ،بناًء على ترتيب أبواب الكتاب
تطور بشكل تلقائي عند سيبويه دون قصد، وقـد   وعفوي
مـن املفـاهيم    -على تعدد مرادفاته –يكون هذا املفهوم 

ـ   ،املصطلحزلة ـالقليلة اليت ارتقت إىل من يبويه، عنـد س
واسـتقرارها يف   ،)املصـدر (وذلك لكثرة دوران مفاهيمه 

، ليس للمفـاهيم  ذهن القارئ أو املتكلم، واالستقرار هنا
وهو أن املصدر هو  ،بل للهدف الذي يريده منها السابقة،
  .األصل

على أنه هو األصل  ،صراحةً ،ومصطلح املصدر يدل
علـى   يصدر عنه الفعل، غري أن سيبويه يعود فيطلق الذي

هذا باب من املصادر جرى جمرى الفعل يف عمله "املصدر 
، ولـيس مصـطلحاً   ،فهو هنا يطلق مفهوماً، )22(" ومعناه

والدافع وراء ذلك هو توضيح وإظهار عمل املصدر، ومن 
بـني   هنا يتبني أن مصطلح املصدر مل ينج وبقي متـداخالً 

 الفارق بني املصـدر والفعـل،   املصطلح واملفهوم، وإظهار

والفارق بني املصدر واالسم، وإظهار أن املصدر هو األصل 
والفعل فرع عليه، وإظهار عمل املصدر ومماثلتـه لعمـل   

يتعدد بتعـدد   ،عند سيبويه ،ولذلك فإن املصطلحالفعل، 
 .اهلدف من ورائه، أو الوظيفة اليت يؤديها

  :املفعول املطلق  -3

  : املطلق املفاهيم اليت أطلقها على املفعول

  .1/228املصدر  -أ

  ..233 ،231، 1/229التوكيد  -ب

  .1/230املصادر اليت عملت فيها أفعاهلا  - جـ

  .1/228املفعول  - د

هذا باب ما يكون مـن املصـادر   : "قال سيبويه    
أو فعلت فعل  ك على أن تبني أيَّذل وإمنا جييء... مفعوالً
موقعه فقد نظر إىل  ،عندما مساه سيبويه مفعوالً )23( توكيداً

واملعمول، وعندما مساه  من حيث العاملُ ،اجلملةوترتيبه يف 
والداللـة الـيت    ،فقد نظر إىل املعىن الذي يتضمنه ،توكيداً

  .يفيدها، ولذلك اختلف االصطالح

قد وردت بشكل  ،ويالحظ أن هذه املصطلحات     
  .مفردات يف مفهوم، أو أا شرح وتوضيح للمفهوم

   :العطف  -4

  :سيبويه على العطف غري تسمية، ومما أطلقهلقد أطلق 

  .1/90العطف  - أ

  .150، 67، 1/60االشتراك  -ب

  .1/107اإلشراك  - جـ

ما (و ) 1/139،246املعطوف : (وأطلق على املعطوف
نالحظ هنا أن هذه املصطلحات قد جاءت  .)1/148يشرك 



 
 
 

خمتصرة، فالعطف مصطلح أراد به سيبويه حـرف   ألفاظاً
فقد قصد مـن ذلـك    ،)أي املعطوف(العطف وما بعده 

أما . افة إىل اإلعرابضالترتيب الذي تكون عليه اجلملة، إ
فقد أراد سيبويه إظهار املعىن أو الداللـة الـيت    ،االشتراك

 التركيـب يف   يفيدها هذا التركيب، وهو اشتراك جزئـي
بأل،  فاًمعر وقد جاء هذا التركيب مصدراً. العمل واملالمح

  ).االشتراك(  ←) كااشتر(← ) اشترك(فهو مصدر 

فهو حيمل الداللة السابقة نفسها غري أنه  ،شراكأما اإل
فاملصطلح مأخوذ هنا مـن تعـدد    ،)شركأ(مصدر للفعل 

، وهذه املصـادر  الداللة، ومن املصدر املتعدد بتعدد الفعل
فكلها مصطلحات  ؛نه العطف من داللةدالة على ما يتضم

زئي التركيب، وذلك من حيث دالة على متاثل املالمح يف ج
اسم أو فعل، وانسجام الفعل مع  ،اجلزأين من الكالم نوع
مـن حيـث    ،، واالسم مع االسممن حيث الزمن ،الفعل
 .وغري ذلك من هذه املالمح ،اإلعرابية احلالةُ

اتسـاع اللغـة    علـى  دالٌّ هذه املصطلحات دوتعدُّ
هـذه  إىل وعي سـيبويه بـأن    إضافةً ،ووجود املترادفات
 ولكنها دالة أيضـاً  ،عند الناس ومعلومةاملترادفات شائعة 

عند سـيبويه، وعلـى    ،هعلى قلق املصطلح وعدم استقرار
تعدد األسباب والدوافع الختيار املصطلح وتعدده، وهـذا  

يف اختيـار املصـطلح    ،عنـد سـيبويه   ،ينفي أية معيارية
حدود  ال حتدها ،مرنة هواستعماله، أو أن هذه املعيارية عند

بل جتري وراء اهلدف من استعمال املصـطلح، أو طبيعـة   
اشتقاقه، وهذا يؤدي إىل قلق املصطلح وعدم استقراره، إذ 

هو عرض الفكرة املتحدث عنـها   ،على سيبويه ،املسيطر
دون االهتمام باملفهوم املسـتعمل ومرادفاتـه،    ،وتقدميها

، عياًطبي خدم للمعاين، وقد يكون ذلك أمراً هعندواأللفاظ 
إذ الكتاب بداية لتدوين هذا العلم، إضافة إىل أنه يعتمـد  

  .على املسموع والشائع من املفردات

  :احلال  -5

تبعـاً لوظيفـة    ،احلال مبفاهيم متعددة مصطلحورد 
  : املفهوم 

، 360، 351، 228، 227، 155، 45، 1/44احلال  -  أ

370 ،376 ،377 ،395 ،396.  

 .400، 1/397الصفة  - ب

  .370/ 1فيه األمر  املوقوع -  ـج

  .1/370حال وقع فيه األمر  - د

  .1/44حال وقع فيه الفعل  -هـ

  .1/372) ؟كيف لقيته: جواب لقوله(جواب  -و

هذه جمموعة من املصطلحات اليت وردت عند 
سيبويه يف إطار مفاهيم عدة، ويكفي القارئ هذا التعدد 

  .املصطلح وقلقهليكون على يقني من اضطراب 

جيد أا تعددت بتعـدد   ،ذه املصطلحاتإن املتتبع هل
اليت وردت فيها، ولذلك فإن املعىن هو الذي حيكم  األبواب

وقد أشار . سيبويه جلعله يطلق هذا املفهوم بأمسائه املتعددة
وهكذا جند سيبويه يهتم بالعالقة : " القوزي إىل هذا بقوله

 أي أن املعـىن  ؛)24("بني االصطالح واملعىن الذي خيتاره له
  .هو الذي جيعل املصطلح يف تغري وتعدد وقلق دائم

ـ إن هذه املصطلحات مل تأت ألفا اً معزولـة عـن   ظ
سياقاا، بل جاءت ضمن عبارات تشرح البـاب الـذي   

إلظهار املعىن الـدقيق يف ذلـك    ،ريده سيبويه وتوضحهي
  .وز واالتساعجعلى الت مصطلحاتالباب، ولذلك فهي 

  :طار املفاهيم اآلتيةيف إ املصطلحاتوقد وردت هذه 



 
 
 

هذا باب ما يعمل فيه : "قال سيبويه : احلال - أ
الفعل فينتصب وهو حال وقع فيه الفعل وليس 

  .)25(" مبفعول

فيـه   هذا باب ما ينتصـب : "قال سيبويه: الصفة-ب
وجند سـيبويه   )26( "الصفة ألنه حال وقع فيه األلف الالم

ألنه يعي تقصريها عن  ،هلذه املفاهيم ،يشرح ويوضح وميثل
اإلفهام املباشر، وألا ال حتمل مالمح املصطلح، والوضـع  

بعض مسات املفهوم، وأن يكون  املصطلحأن حيمل  الطبيعي
أن يفهم السامع  والوضع الطبيعي. موحياً باملصطلحاملفهوم 

وخاصة إذا وجد يف جماله أو  ،املراد من املصطلح عند مساعه
حماولـة   )27(جواب لقوله كيف لقيته ؟ : "ويف قوله ،حقله

أو  ،تفسـري املفهـوم   نأأي  ؛لتحديد املعىن املباشر للحال
وذلك إليصال املعىن، وهـذا   ،يأيت مبرادفات عدة ،تقدميه

دليل على عدم الوصول باملصطلح إىل مرحلة االستقرار، بل 
وهذا . دليل على عدم االنتقال من املفاهيم إىل املصطلحات

فالكتاب ميثل البداية، ومن غري املتوقع أن تولد أمر طبيعي ،
  .املصطلحات منذ البداية

، فنجـده  هفتعدد املفهوم لدي ،وقد اهتم سيبويه باملعىن
هذا باب ما ينتصب ألنه خرب : "يف قوله يسمي احلال خرباً
على ما هو قبله من األمساء املبهمة هذا عبد  للمعروف املبين

  .)28( اهللا منطلقاً

كان جل اهتمام سيبويه هنا حتديد الغرض الذي  لقد
ألا أفـادت   ،تؤديه احلال، ولذلك أطلق على احلال خرباً

ليت يتحدث فيها عن احلال معناه، وحىت لو اختلفت اجلهة ا
ومن  .تتبع املصطلح ومرادفاتهنيف هذا البحث أن  فإن هدفنا

فإن إطالق مصطلح اخلرب على احلال هنا دليل علـى   ،هنا
 ،حال يف اإلعـراب ) منطلقاً(ق املصطلح عنده، فكلمة قل

  .خرب يف إفادة املعىن

   :اخلرب  -6

بتعبريات ) إخرب املبتد(وردت اإلشارة إىل ما نسميه حالياً 
  :متعددة

  .328، 48، 1/45اخلرب  -أ 
أو على  إفقد أطلقه على خرب املبتد( 1/23املسند  -ب

 .)غريه مما يكون مسنداً كاجلملة الفعلية
  .315، 313، 236، 106، 88، 1/23 على املبتدإ املبين - جـ 
  .56، 1/55املستقر  - د

ضمن سياق احلديث  ،عند سيبويه ،ورد مصطلح اخلرب
لكنه ورد ، ومنفصالً ومل يرد عنواناً ،)29( عن كان وأخواا

 "هذا باب املسند واملسند إليـه ":قولهضمن مفهوم آخر يف 
وداللته  ،تبعاً ملوقعه يف التركيب ،ندفاخلرب هنا هو املس، )30(

  .على املعىن

ما كان فيها : "يقول ،ويف حديثه عن اخلرب شبه اجلملة
أحد خري منك، وما كان أحد مثلك فيها، وليس أحد فيها 

 ،وقال ابن يعيش. )31(" خري منك، إذا جعلت فيها مستقراً
إذا قلت زيد يف الـدار معنـاه اسـتقر    : "مشرياً إىل ذلك

مـرتبط   ،سيبويهعند  ،)املستقر(أي أن مصطلح ؛ )32("افيه
ح إال يف مثل هذا النـوع مـن   لبداللته ونوعه، فهو ال يص

أن سيبويه وكان بإمكان  ،املصطلح تعدداخلرب، ولذلك فقد 
ويشري إىل  ،ويف العرض يوضح أنه مستقر ،)خرباً(  يسميه
 .إال أنه عرب عن اخلرب باملستقر ،ذلك

وليست  ،صطلحات ترد ضمن مفهومومبا أن هذه امل
فقد ابتعدت عـن   ،لفظا مستقالً، وال هي تركيب خمتصر

 فهي مفاهيم تقوم على التركيب اإلسنادي مسات املصطلح،
  .الذي يعقبه الشرح والتوضيح والتمثيل باألدلة

  :املضارع -7



 
 
 

  : ورد مفهوم الفعل املضارع بتسميات عدة

  .20، 19، 17، 16، 1/14املضارع  - أ

 .1/12كائن مل ينقطع  ماهو - ب

 .1/35ما مل ميض  - جـ 

قال يف حديثه  ،الكلم أقسامعن  ،سيبويه ثعندما حتد
وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفـظ أحـداث   : "عن الفعل

األمساء، وبنيت ملا مضى، وملا يكون ومل يقع، وما هو كائن 
مبـا هـو كـائن مل    (فعرب عن املضارع ، )33( " مل ينقطع
طلق سيبويه يف حتديد املضارع ذا املفهوم وهنا ين ،)ينقطع

فقد ورد عنـد  ) املضارع(أما مصطلح  .من منطلق الزمن
: واجلزم ،والنصب يف املضارع من األفعال: "سيبويه بقوله 

كما أنه ليس يف  ،جر ةمل يفعلْ، وليس يف األفعال املضارع
رورم، ألن األمساء جزإليـه معاقـب    املضافداخل يف  ا
األفعال، وإمنا ضارعت أمسـاء  هذه يف  ، وليس ذلكللتنوين

: إن عبد اهللا ليفعل، فيوافـق قولـك  : الفاعلني أنك تقول 
سيبويه أنه أطلق مصـطلح  واضح من كالم . )34("الفاعل

يف  ،لوجود املقاربة بني االسم والفعل واملضارع) املضارع(
بعض حاالت اإلعراب، فاالشتراك واقع يف حاليت النصب 

والعمل بني املضارع  وكذلك وجود مقاربة املعىن والرفع،
  .الفاعل واسم

يتضح مما سبق أن تشابه احلـاالت اإلعرابيـة بـني    
، )املضارع(املضارع واالسم هو السبب يف إطالق مصطلح 

إضافة إىل سبب آخر هو التشابه بني عمل املضارع واسـم  
  .الفاعل

  : احلذف -8

عـدد  علـى ت  ،يف هـذه اجلزئيـة   ،يقتصر احلديث
وهـي علـى    ،االسمدون  ،مصطلحات احلذف يف الفعل

  :النحو اآليت

  .348، 294، 291، 283، 275، 1/274حذف الفعل  -  أ

 .281، 1/280ترك الفعل  - ب

  .355، 1/348جـ الفعل املتروك إظهاره 

، 356، 355، 348، 271،282، 1/270إضمار الفعل  -د  

  .1/294والفعل املضمر  ،359، 357

  .319، 317، 1/315اختزال الفعل  -هـ

اليت تدور حول مفهـوم   التعبرياتهذه جمموعة من 
يقوم بناء هذه املفـاهيم علـى    .هو حذف الفعل ،واحد

 ،)الفعل املتروك إظهاره(مفهوم  باستثناء ،اإلضافةتركيب 
  .فإنه تركيب يقوم على الوصف

من تراكيـب اإلضـافة الـيت     ،ويتكون اجلزء األول
. )حذف، ترك، إضمار(در من املصا ،شكلت املصطلحات
يف  ،بصورا هـذه منفصـلة   ،مل ترد وهذه املصطلحات

  :يف البداية يف تعبريات مطولة منها وردتالعنوانات بل 

، )35("هارهظما ينتصب على إضمار الفعل املتروك إ"
 ،ويف الشرح والتعليق وردت هذه التراكيـب وتعـددت  

علـى قلـق   مما يدل  ،)العنوان(مغايرة ما ورد يف املفهوم 
يتضمنه املفهوم، وهـذا القلـق والتعـدد     الذياملصطلح 

ممـا   ،ينسحب على أبواب اجلزء األول من الكتاب كلها
يدل صراحة على عدم وضوح فكرة املصطلح، وهذا يؤدي 

ال  ،إىل قلق املصطلح، وعدم رسوخه، ومع هذا االضطراب
مما سـاعد   ،يف هذه املفاهيم ،ننكر ظهور مالمح املصطلح

  .حقني على التقاط لفظ يستخدم مصطلحاًالال

  : العذر -9



 
 
 

مـن حيـث    ،وشأن مفهوم هذا املصطلح شأن غريه
ات هلذا املفهـوم علـى   والقلق، وقد جاءت التعبري التعدد

  : النحو اآليت

ما انتصب من املصادر ألنه عذر لوقوع األمر : العذر  - أ
1/367.  

 .1/367ألنه تفسري ملا قبله مل كان : التفسري  - ب

 .1/367فانتصب ألنه موقوع له : املوقوع له  - جـ 

  .1/369فهذا كله ينتصب ألنه مفعول له : املفعول له - د

  .1/372جواب له  -ـه

الـيت وردت يف   ،هذه جمموعة مـن املصـطلحات  
املفعـول  (الحقـاً مبصـطلح    عرفتصف ما  ،مفهومات
ـ يوهذه  املفهومات السابقة مل  ،)ألجله  هر منـها أي تش
 ،ومل يرد عنـد سـيبويه   ،تهر ما جاء الحقاً، بل اشواحد

  .ملا تتضمنه من داللة مشتركاً وميثل قامساً

بذاا، ويأيت وضوحها من  واضحةغري  املفاهيموهذه 
الشروح واألوصاف للمفاهيم، وهذه خطوط أوىل علـى  

عند سيبويه، فقد جاء مصطلحه يف  ،طريق وضع املصطلح
حماوالً الكشف عن  إطار املفهوم، واملفهوم يشرح أو يصف

الغرض الذي يريد، بل إن سيبويه كان يعقب ذلك الشرح 
  .)36()وذلك قولك: (عندما يقول بعد ذكر املفهوم ،باألمثلة

مبا استقر  ،سيبويه مل حتدد هذا املصطلح عبارةومع أن 
وفعلت : "ح إىل هذا املصطلح يف قولهإال أنه أمل ،عليه الحقاً

  .)37("كذا لَجذلك أَ

 ،يف حديثه عن االشتغال ،ا ما تكرر عند سيبويهوهذ
فقد أملح  )38( "باهلاءضربه مشغولة اضربه، وا زيداً: "قولهيف 

حمدداً، بل  ولكنه مل يورده مصطلحاً ،إىل مصطلح االشتغال
  .أورد مالحمه يف إطار املفهوم

  وقفة مع مصطلحات سيبويه

ملصنف األول الـذي وصـلنا يف   اهو  سيبويهكتاب 
قـد   ،أو أكثرها ،، وقد تكون بعض مفاهيمهالعريب النحو

إال أن الكتـاب يعـد    ،وردت عند من سبقه من العلماء
الشاهد املدون، وهو املرحلة األوىل اليت انطلق منها النحـو  

ولذلك فمن األوىل أن نتعامل مـع مصـطلحات   العريب ،
وليس كما قسـمها عـوض    ،سيبويه على أا خاصة به

 معتمـداً  ،باخلليل منها خاصاً عل قسماًجعندما  ،القوزي
 ،وعلى نسبة سيبويه يف الكتـاب  ،)العني(على ما ورد يف 

ألننا ال  ،)ل اخلليل، أو زعم اخلليلاق: (عندما كان يقول 
نستطيع اجلزم بأن سيبويه قد نقل كالم اخلليل نصاً، بل قد 

  .تكون الرواية باملعىن

  متثل قصـداً جيد أا ال ،سيبويه ملصطلحات ،واملنتج
اليت استقرت  ،من املصطلحات لبناء املصطلح، غري أن كثرياً

التقطت من الشروح واإليضاحات اليت تقدم، وقد  ،الحقاً
للموضوع، ولكن وروده ال  العرضيرد املصطلح منفرداً يف 

باملفهوم الدقيق للمصطلح، بل هـو لفـظ    ميثل مصطلحاً
املوضوع ا، وقد ال  مرتبط بالعبارات الوارد فيها واليت بدأ

ينطبق هذا على مصطلحات سيبويه كلـها، فقـد جنـد    
 ،يرد يف العرض ويقصد به املصطلح باملعىن الدقيق مصطلحاً

كما جاء يف مصطلحات املفعول ألجله، ولكن هذا يظهر 
القليل النادر من مصطلحاته، وحىت هذا القليل النـادر   يف

يتخلص من دائـرة  زلة املصطلح، وال ـفإنه ال يرقى إىل من
وذلك عندما يستعمل جمموعة مـن املترادفـات    ،املفهوم

ض املوضوع ملتزمـاً  رأي أنه مل يتابع ع ؛للمفهوم الواحد
وهذا خيالف  ،باملصطلح نفسه، بل تتعدد مرادفات املصطلح

  .مفهوم املصطلح ومسات املصطلح اليت جيب االلتزام ا

جمموعة  ال خيرج عن كونه ،عند سيبويه ،إن ما ظهر



 
 
 

من املفاهيم تتضمن يف إطارها فكرة املصطلح ونواته، وهذا 
ينسجم مع املرحلة الزمنية لكتاب سيبويه،  فهو ميثل مرحلة 

بشـكل عـام، واملرحلـة األوىل يف     ،البدايات يف التأليف
 هـادي ( يراه ما مع ينسجم وهذا ،العريبوين يف النحو دالت

 والتفكري فيه، التفكري بعد إال يوجد ال املصطلح" أن من )ر

 يف الـتفكري  يسـتقر  حني ،الغالب يف ،يبىن إمنا املصطلح يف
 أو الشـيء  ذلك تسمية أريد فإذا املعني، املوضوع أو املفهوم

  .)39("املفهوم تعقب خطوة بوصفه املصطلح أطلق عنونته

أن  ،أو نتوقع منه ،ومن غري املعقول أن نطالب سيبويه
وهو ميثل مرحلة البداية،  ،تقراًومس واضحاً يقدم مصطلحاً

ومل  ،إضافة إىل أن هدفه املعىن وتوصيل الفكرة اليت يناقشها
، ولذلك فقـد  وإجيادهيكن اهلدف من عمله بناء املصطلح 

  .استعمل املرادفات اليت وجد أا ختدم عمله

يف اجلـزء األول مـن كتـاب     ،إن املتتبع للعنوانات
ا جمموعة من املفاهيم ومل خترج عن كو ملجيد أا  ،سيبويه

فقد ورد يف اجلـزء   باملعىن املنشود، ،يتضح فيها املصطلح
األول ما يزيد على مائة عنوان، وقد أوردها سيبويه بصورة 

كثري منها لتستخدم  طالتق ،أو ألفاظاً تتضمن لفظاً ،تعبريات
عليها الشرح والوصف، ومل يرتـق   والغالب ،مصطلحات
: ومثاله ،مستوى املصطلح إال القليل نات إىلامن هذه العنو

مع أنه يشري إىل اجلر بغري ، )41()اجلر(و )40()األمر والنهي(
  .اسم

الـذي يرتقـي إىل مسـتوى     ،لوبوجود هذا القلي
إىل عدم وجود قصـد   ،يف النهاية ،لصخن فإننا ،املصطلح

إىل الكم الوفري الـذي   بالنظروذلك  ،املصطلح عند سيبويه
ات عن املفاهيم، إضافة إىل تعدد أمساء أو أورده من التعبري

اصطالحات املفهوم وقلقها وعدم اسـتقرارها يف أبـواب   
  .الكتاب

سيبويه مل يقصد إىل وضـع املصـطلحات   ومع أن 
فإن  ،على النحو الذي استقرت عليه الحقاً ،احملددة املقننة

أو  ،العبارات املقدمة للمفاهيم كانت حتمل نواة املصـطلح 
 ،ال احلصـر  ،سبيل املثال فعلى ؛وىل للمصطلحاملالمح األ

ذكر بعض هذه العبارات اليت كانـت قاعـدة لوضـع    ن
  :أو التقط منها لفظ املصطلح املصطلح الحقاً

 ذين كلُّلباب الفاعلني واملفعولني ال: "يقول سيبويه 
وهـو  ، )42("واحد منهما يفعل بفاعله مثل الذي يفعله به

مـا  هذا بـاب  : " يقول يقصد التنازع، ويف موطن آخر 
هنا  واملراد. ")43(األمرعذر لوقوع ينتصب من املصادر ألنه 

هذا باب ما ينتصب من : " وقوله أيضا. هو املفعول ألجله
قوع فيـه  واملصادر ألنه حال وقع منه األمر فانتصب ألنه م

عـن   ،ولكي يكون القارئ يف صورة أوضـح . )44("األمر
مصطلحات  فقد رصدنا ،سيبويهلحات وتعددها عند املصط

وفق  ،متسلسلةً مرتبةً ،وردهانمن الكتاب، وساجلزء األول 
ـ دون أن  ،تدرجها يف أبواب الكتاب دعي الكمـال يف  ن

  .رصدها

  مصطلحات الكتاب يف اجلزء األول

  .94 ،23، 20، 15، 14، 1/12سم ا .1

 ....،17، 1/12فعل  .2

 .254 ،106، 38،92، 1/12حرف  .3

 : املضارع  .4

  .20، 19، 17، 16، 1/14املضارع  - أ

 .1/12ما هو كائن مل ينقطع  - ب

  .1/14ما ضارعت أمساء الفاعلني  - جـ  



 
 
 

  .1/35ما مل ميض  - د

  .37، 1/33املتعدي  .5

  : املصدر  .6

  .190، 189، 132، 131، 125، 1/124املصدر  -أ

  .1/12أحداث األمساء  -ب
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  ).مرادفات اسم الفاعل

الذي جرى جمرى الفعل املضارع يف العمل  -جـ 
وهو عرض وتوضيح مل يرتق إىل ( 1/164واملعىن 
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  اخلالصة والنتائج

  

قـراءة   ،هيوبلسي) الكتاب(بعد قراءة اجلزء األول من 
لرصد مصطلحاته والوقوف عليها لتبني مدى وجود  ،متأنية

، ، مث تبني مدى استقراره يف االستعمال ثانيـاً املصطلح أوالً
  .فقد توصل البحث إىل النتائج اآلتية

إن  ،ألول من الكتاباجلزء اموضوعات جاءت معظم  -1
مل تكن كلها يف النحو، ولذلك فقد جاءت مفاهيمـه  

  .لطبيعة املوضوعات تبعاً ،يف النحو أيضاً

 .ندرة املصطلحات الصوتية والصرفية يف هذا اجلزء -2

إن سيبويه مل يصل يف عمله إىل وضـع  : ميكن القول -3
 .بل انطلق يف الكتاب من خالل املفاهيم ،املصطلح

ـ مل تر ،اءت عند سيبويه بديالًاملفاهيم اليت ج -4 ق إىل ت
باملعىن الـدقيق الـذي نقصـده يف     ،مستوى املفهوم

احلاضر، بل جاءت تعبريات تصف وتشرح، ولـذلك  
فهي مفاهيم على االتساع وليس على املعىن الـدقيق  

 .للمفهوم

وذلك  ،بل جاءت قلقة ،مل تستقر املفاهيم عند سيبويه -5
 .مفهوم واحد واضح يف تعدد املفاهيم الدالة على

هذا القلق يف املفاهيم كان نتيجـة حتميـة للقلـق     -6
واالضطراب يف أبواب الكتاب، فقد يـورد سـيبويه   
املوضوع يف غري باب ويعاجله بتعـبريات أو مفـاهيم   

 .متعددة

ال ختلو مفاهيم سيبويه وتعبرياته من وجـود املالمـح    -7
األوىل للمصطلح النحوي. 

رئيسـياً مـن    سبباً ،وتتبعه والبحث عنه ،كان املعىن -8
أسباب قلق املفاهيم عند سيبويه، فقد كان هدفه األول 

ع وإيصال املعىن الذي يريد دون اهتمام وعرض املوض
 .باملصطلحات وثباا

  وبعد،،، 

فتلك طبيعـة   زه عن اخلطإ،ـال ين فهذا عمل إنساينّ
ملني أن نكون قد وصلنا إىل بعض املراد وأعطينـا  آالبشر، 

  .طلح عند سيبويهصورة عن املص

  



 
 
 

  اهلوامش

  

 .م1997، 1، ط19، إدريس نقوري، ص مدخل إىل علم املصطلح .1

، دار الكتب العلمية، 28، علي بن حممد اجلرجاين، ص التعريفات .2
 .م1983، 1بريوت، ط

 .، مادة صلح2وآخرون، ط أنيس، إبراهيم الوسيط املعجم .3

عامل  ،3، سيبويه، حتقيق عبد السالم هارون، ط1/12 الكتاب .4
 .م1983الكتب، 

: ، حبـث بعنـوان   م22/1983حوليات اجلامعة التونسية، ع : انظر  .5
مالحظات حول مصطلحات الكتـاب لسـيبوية، حممـد رشـاد     

 .احلمزاوي

 .1/12 الكتاب .6

 .164، 110، 109، وانظر 1/45الكتاب .7

 .1/110 الكتاب .8

 .1/189 الكتاب .9

 .1/108 الكتاب .10

 .189، 184، وانظر 1/164 الكتاب .11

 .1/164 بالكتا .12

 .1/340 الكتاب .13

 .1/340 الكتاب .14

 .ت.، عامل الكتب، بريوت، د1/22ابن يعيش ، املفصل شرح .15

 .3/117 الكتاب .16

17. ترمجة حممود 93، فارتردمي، ص االسم  والصفة يف النحو العريب ،
 .م 1994أمحد حنله، دار املعرفة اجلامعية، 

 .1/21 الكتاب .18

 .1/12 الكتاب .19

 .، دار غريب15ص  األسس اللغوية لعلم املصطلح .20

 .190، 189، 132، 131، 125 :، وانظر1/124 الكتاب .21

 .1/189 الكتاب .22

 .229-1/228 الكتاب .23

 حىت أواخر القرن الثالث وتطوره نشأته – النحوي املصطلح .24
1، جامعة الرياض، ط139عوض القوزي، ص  – اهلجري ،

 .م1981

 .395، 384، 1/376 :وانظر ،1/44 الكتاب .25

 .1/400:ظر  ، وان1/397 الكتاب .26

 .1/372 الكتاب .27

 .78-2/77 الكتاب .28

 .48، 1/45 الكتاب .29

 .1/23 الكتاب .30

 .1/55 الكتاب .31

 .1/91، ابن يعيش املفصل شرح .32

 .1/12 الكتاب .33

 .1/12 الكتاب .34

 .348، 335، 318، 311، 290، 1/273 الكتاب .35

 .370، 1/367الكتاب : انظر  .36

 .1/369 الكتاب .37

 .1/81 :، وانظر1/144 الكتاب .38

، هادي ر، عند ابن جين من خالل اخلصائص وياملصطلح اللغ .39
 .م 1994يف جامعة الريموك،  يف مؤمتر النقد األديبحبث متقدم 

 .1/237 الكتاب .40

 .1/419 الكتاب .41

 .1/73 الكتاب .42

 .1/367 الكتاب .43

 .1/370 الكتاب .44

  

  



 

 1

 

  املصطلح النحوي بني احلقيقة وااز
  

  )*( زكرياء أرسالن .د      

  

  مقدمة .1
لتوضـيح فكـرة    ه الدراسةخنصص فقرات هذ 
ا بالبعد الداليل للغـة النحـو،   تتصل يف جممله مركزية

   :نصوغها كما يلي
إن العالقة الداللية بني املصطلح واملفهوم يف لغة 

ا، لعالقة اللفظ باملعىن النحو تابعة، بكل جتلياا ومتظهرا
مقتضيات املبادئ  التخلي عنيف اللغة العربية، مما جيعل 

، الكالسيكية الداللية اليت تنص عليها النظرية املصطلحية
ختليـا  ، "الداللة األحاديـة " إوعلى رأسها مقتضى مبد

معىن هذا أن دراستنا لعالقة املصطلح النحوي . مستساغا
لتصور املصطلحي اجلديـد  تندرج يف نطاق ا ،مبفهومه

الذي يقضي بوجود استمرارية بني اللغة اخلاصة واللغـة  
، وهو تصـور  )1(املشتركة على صعيد العالقات الداللية

ن ما يتغري يف اللغة هو أ« لسانية مفادهاينبين على فكرة 
ما يستطيع الناس تغيريه، إا التسميات الـيت تتكـاثر   

س النسق األساسـي  وتتعاوض دائما بطريقة واعية، ولي
  .)2( »للغة أبدا 

  :يف أمور ثالثة فتتحددالدراسة أما الغاية من هذه 
الدعوة إىل مقاربة املعطيـات املصـطلحية    -أ

النحوية مقاربة واقعية، فال ينزل عليهـا مـن القيـود    
واملبادئ املعاصرة ما ال تطيقه، ذلك أن حماوالت إظهار 

القدماء يف التعبري عن جهات التناسب والتوافق بني ج 

وج احملدثني يف تصور ضوابط املمارسـة   ،مفاهيمهم
ليس النهج السليم لتثبيت علْمية املصطلح  ،االصطالحية

التراثي وعقالنيته، وال السبيل املناسب إلقامـة نظريـة   
إن علْميـة  . مصطلحية للغات العلوم العربيـة التراثيـة  

بصفة  ،واملصطلح النحوي ،بصفة عامة ،املصطلح التراثي
ما ينبه إليها، وعلى راجعة العتبارات أخرى قلّ ،خاصة

رأسها اعتبار املساوقة اللغوية الذي يقضـي، يف بـاب   
أال تنشئ مـن  «: لغات العلوم التراثية، مببدإ عام مفاده

الكالم إال ما كان موافقا ألساليب العرب يف التعـبري،  
مث إن مفهوم العلمية . )3(»وجاريا على عادام يف التبليغ

املُـتحكِّم   ،داخل املنظور املصطلحي الغريب الكالسيكي
 ،يف طائفة من الكتابات العربية النقديـة أو التحليليـة  

مفهوم حامل ألنه مؤسس على احترام منوذج فوقي مـن  
سـوى   ،يف أحسـن أحوالـه   ،املقاييس، ال يعكـس 

صرامة بقاء  مصطلحية مفهومية تترجم قواعدها األكثر«
إن . )Positivisme révolu(«)4(وضــعية متمــردة 

العلمية صفة اجتماعية وثقافية متغرية، فال تكاد تسـتقر  
  .على حال حىت تتخذ لبوسا جديدا

ضرورة العناية بكيفية استعمال املصـطلح   -ب 
وتداوله أثناء تلقني املعرفة النحويـة أو دراسـتها، إذ   

بيانـه مـن منـاذج     الظاهر، من خالل ما سـنأيت إىل 
مصطلحية، أن املصطلح النحـوي حتكـم اسـتعماله    
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خصائص االشتباه اليت تعترب، يف نظـر صـناع الـنص    
وتشـرف   ،النحوي التراثي، ميزة حبصوهلا يفضل القول

زلة وحيصل التفاضل، وها أنت تلْفي يف كالم ابن ـاملن
كيسان وأيب جعفر النحاس عن لغة سيبويه يف الكتـاب  

  .)5( جة على هذا األمرما ينهض ح
إن كثريا من االسـتعماالت املصـطلحية    -ج

النحوية اليت سندرجها يف هـذه الدراسـة تـدعو إىل    
التساؤل عن حظ املعاجم النحوية املعاصرة من الكفاية 
التمثيلية، إذ الواضح أن أغلبها ال يتبع منهجا واضحا يف 
ترتيب االستعماالت املختلفة للمصطلح، بل إن كـثريا  
من االستعماالت تكاد تكون فيها مفقودة ومنعدمة، مما 
حيول دون حتقيق الوظيفة التعليمية املتوخاة من صـناعة  

  .)6( املعجم
  يف مفهوم الداللة وأقسامها  .2

   الداللة ـ الدال ـ املدلول .1.2
هي كون الشيء حبالة يلزم من العلم به « الداللة 

ال، والثاين هو العلم بشيء آخر، والشيء األول هو الد
أهـل  "فهذا التعريف هو ما تواضع عليه . )7( »املدلول

وتنـتج عـن   .  )8("امليزان واألصول والعربية واملناظرة
األوىل كون «طبيعة كل من الدال واملدلول صور خمتلفة 

كأمساء األفعال املوضوعة  ،كل من الدال واملدلول لفظا
 ، )"اسكت" للفعل" صه" حنو اسم الفعل ( أللفاظ األفعال

" زيد"كـ  ،والثانية كون الدال لفظا واملدلول غري لفظ
 ،الدال على الشخص اإلنساين، والثالثة عكس الثانيـة 

كاخلطوط الدالة على األلفاظ، والرابعة كون كل منها 
  .)9( »كالعقود الدالة على األعداد ،غري لفظ
  
  

  الدال واملدلول يف لغة النحو  .1.1.2
ل واملدلول يف لغة النحو يف جيوز أن نصنف الدا

الصورة الثانية من الصور األربع املذكورة، إذ الدال 
غري لفظ، إال أن ) املفهوم(واملدلول  ،لفظ) املصطلح(

هذا التصنيف حيتاج، حسب ما يبدو، إىل تدقيق وتقييد، 
ذلك أن املدلول يف هذه اللغة، وإن كان غري لفظ، فإنه 

ن مدلول أأي  ؛ردليس شخصا، إذ هو دائما معىن جم
أو  "زيد" الشخص هو ليس مثال، ،"االسم" مصطلح

أو " خالد" أو" زيد" اللفظ هو وال ،"هند" أو "خالد"
من اخلصائص أو املقومات املفهومية  مجلة وإمنا هو ،"هند"
الصناعة  يف "االسم" مفهوم اجتماعها يف تشكل اليت

فراد فهي أ ،"هند"و "خالد"و "زيد" أما ألفاظ. النحوية
  .)10( "االسم"مفهوم  صدق ما وتسمى هذا املفهوم،
  أقسام الداللة  2.2
والعقد  اخلط :مخسة الدالة األشياء« كانت ملا

 ،، قسم القدماء الداللة)11(»واإلشارة والنصبة واللفظ
الدوال، إىل داللة لفظية، إن كان الدال  هذه طبيعة باعتبار
من الدوال األربعة  واحدا الدال كان إن وغري لفظية، لفظا،
  .)12( املتبقية

وتتوزع كل واحدة من الداللتني إىل داللة طبيعية 
وتصنف الداللة يف لغة النحو، مبقتضى . ووضعية وعقلية
ضمن الداللة اللفظية، لذلك فإننا سنترك  ،هذا التوزيع

غري اللفظية جانبا، كما سنبعد كال من الداللة اللفظية 
، لنهتم )13( ،ية العقلية عن حديثناالطبيعية والداللة اللفظ

أساسا، بالداللة اللفظية الوضعية، إذ هي املعتربة يف 
 )14( .العقلية والنقلية العلوم كل يف باملفهوم املصطلح عالقة
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  الداللة اللفظية الوضعية  .1.2.2
كون اللفظ حبيث «الداللة اللفظية الوضعية هي 

. )15(»لم بوضعهمىت أطلق أو ختيل فهم منه معناه للع
وداللة  ،ومييز داخل هذه الداللة بني داللة املطابقة

أما معيار التمييز بينها فهو . )16(وداللة االلتزام ،التضمن
على متام ما وضع "نسبة اللفظ إىل ما وضع له، فإن دل 

جزء ما وضع "كانت داللة مطابقة، وإن دل على  ،"له
يالزمه يف ما " على وإن دل داللة تضمن، كانت ،"له

  .كانت داللة التزام ،"الذهن
  من مناذج الداللة اللفظية يف اللغة النحوية .3.2

ال خترج عالقة املصطلحات النحوية مبفاهيمها 
عن حد الداللة اللفظية الوضعية ذلك أن منشأها الوضع 
واجلعل والعرف اخلاص أو االصطالح، وهو ما عرب عنه 

كما أا ال خترج  ،)17( النحويون يف أكثر من مناسبة
عن أحد األنواع الثالثة اليت تتفرع إليها هذه الداللة، 

على الكلمة " املعرب"نذكر من ذلك داللة مصطلح 
داللة مطابقة، وداللته على اإلعراب داللة التزام، وهذا 

اعلم أن املعرب يفيد « :بقولهما صرح به ابن يعيش 
وقع ا الكلمة واإلعراب، فالكلمة ذات املعرب اليت 

اإلعراب امسا كان أو فعال، إال أن داللته على الكلمة 
. )18(»وداللته على اإلعراب داللة التزام ،داللة مطابقة

وحىت نظهر مدى مساوقة النحاة يف إطالقام 
من سنن عالقة  ،لكالمها العرب نتهاملصطلحية يف ما س

  :التاليةنورد النماذج  ،اللفظ باملعىن
  سم الكلتسمية اجلزء با-أ 
اعتمدت هذه السنة يف كثري من مصطلحات  لقد 

تسمية  ،مثاال هلذا االعتماد ،نذكر النحاة، وحسبنا هنا أن
تاء "علمته فتعلم "من مجلة " تعلم"يف " التاء"ابن مالك 

، فهذه التسمية تدخل يف باب ما أطلق فيه اسم "مطاوعة
ة اليت للمطاوعة، هنا، هي البني«الكل على اجلزء، ألن 

أما علة إطالقها على ما هو جزء منها، . )19( »بنفسها
فسميت  ،ذه البنية "التاء" اختصاص عند الصبان، فسببه،
  )20( .بامسها

  ب ـ التغليب
على ما جاء من التركيب  "التغليب" مصطلح يطلق

جامعا ملعان أو ألشياء خمتلفة من غري تركيب منها، 
ومن  )21(.غالبفيشار إليها بلفظ املعىن أو الشيء ال

نذكر إطالقهم مصطلح  النحاة، كالم يف مظاهر حصوله
 "بينما"و "لعلما"و "كأمنا"و "إمنا" على "حروف الرفع"
فتسميتها كذلك  ".مىت"و "بل"و "هل"و" كيف"و" أين"و

إذ ملا كان أكثر ما تصدق «، "التغليب"إمنا هو من باب 
ت عليه هذه التسمية يف هذا اجملموع من هذه الكلما

 إذ مها أمساء وحروف، ،"كيف"و" أين"حروفا، باستثناء 

     )22(.»جرت التسمية وعليه لألكثر، احلكم غلب
هذه السنة يف كالمهم، نذكر،  جريان صور ومن

 "عسى"على " أفعال املقاربة"أيضا، إطالقهم مصطلح 
 "أنشأ"و "هلهل"و "انربى"و "أوشك"و "كاد"و "اخلولق"و
 فتسميتهم .إخل …"قارب"و" أخذ"و "طفق"و "جعل"و

أي «هذه األفعال أفعال مقاربة حممولة على التغليب 
 وكثرة وقوعه يف ،تغليب بعض أنواع الباب لشهرة غالبه

 ألا "عسى"شهرة  ترد فال على بقية األنواع، الكالم

  .)24( »وهو أفعال الرجاء نوعها من فقط املشهورة
  تسمية األصل باسم الفرع -ج 

ثلة لداللـة االلتـزام يف بعـض    وهي تسمية مم
هي تسـمية  «قال السجلماسي . االستعماالت اللغوية

أي مبآله، وما يصري إليه يف حال مل يكن  :بعقباهالشيء 
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ومن أمثلتها يف كالم . )25(»بعد متصفا ا ألا الزمة له
يف بعـض أسـيقة   " املصـدر "النحاة، نذكر تسميتهم 

عنـد  " املصدر" أما بيان ذلك، فهو أن". فعال"الوصف 
البصريني أصل، إذ منه يشتق الفعل، وملا كـان الفعـل   

  .مشتقا، كان حبكم وضعه االشتقاقي فرعا
  من املعىن إىل املفهوم: التوليد الداليل  .3
 (néologie sémantique)" التوليد الـداليل "

عملية لغوية ينقل مبوجبها اللفظ من معنـاه اللغـوي   
. )26(نقال مقصودا) املفهوم( صناعي آخر معىن الطبيعي إىل

إن النص على خاصية القصد مسألة ضرورية، ألا مميزة 
للنقل احلادث يف جمال االصطالح العلمي عن النقل غري 
املقصود الذي يعترب ناموسا طبيعيا يف حيـاة اللغـات   

فاملتكلم قد ينقل اللفظ من معىن إىل آخر على . املشتركة
لعشـرية اللغويـة عـن    ، فتغفل اإسبيل السهو أو اخلط

تصحيحه ليشيع بعد ذلك، ويصري اللفظ مبعناه اجلديـد  
وهو ما يطلق عليه بعـض   )27(إىل جانب معناه القدمي،

  )28(".حمرفات العوام"النحويني عبارة 
لقد حظي التوليد الداليل باهتمام فقهاء اللغـة    

واألصوليني واملناطقة العرب القدماء، ونعتـوه بألفـاظ   
، "النقـل "تلفة، وهكذا مساه الفارايب بــ  وعبارات خم

، ومسى )أي التوليد الصوري( "لالختراع"وجعله مقابال 
، وكذلك دعاه ابن )29("املنقول"اللفظ املولد دالليا بـ 

فارس حني تعرض لقضية نقل األلفاظ مـن معانيهـا   
، والسيوطي عند حديثه )30( اللغوية إىل معانيها الشرعية

، والصبان يف حتقيقـه ملعـىن   )31("اإلعراب"عن مفهوم 
وجدنا عنـد  " النقل"وإىل جانب . )32("العلم"مصطلح 

شـرح  "جـاء يف  ". األخـذ "النحاة ألفاظا أخرى حنو 
ألنه لزم ضربا واحـدا ومل  " بناء"إمنا مسي « ": املفصل

من بناء الطـني   ، مسي بناء مأخوذ"اإلعراب"يتغري تغري 
ر الزم موضـعه ال  ، ألن البناء من الطني واآلججرآلوا

، كما اسـتعملوا لفـظ   )33(»يزول من مكان إىل غريه
على حنو ما جنـده  " املولد الداليل"وأرادوا به " املشتق"

مشتق من قـوهلم  … اإلعراب« : عند السيوطي، قال
أي أصلحتها  ؛وأعربتها عربت معدة الفصيل إذا فسدت،

كما جند من النحويني من عـرب  . )34( »واهلمزة للسلب
عماالته ـذا  ، ومن اسـت "التوليد"هذا النقل بلفظ عن 

فكأن املتكلمني اسـتنبطوا  «… : املعىن قول الزجاجي
… من أحد هذه املعاين فوضعوه ملا قصدوا له" العرض"

وقد ولدت أمساء يف اإلسالم مل تكن ". اجلوهر"وكذلك 
وكذلك يف كل زمان وأوان ال … العرب قبله عارفة ا
حيـدث هلـا أسـباب     ،توليد أمساءخيلو الناس فيه من 

  .)35( »فيتعارفوا بينهم بكل لغة ولسان
أما احملدثون من أهل البحث املصطلحي، فقـد  

معـىن   من معناه اللغـوي إىل  اللفظ عملية نقل خصصوا
 )36(،"التوليـد الـداليل  " صناعي مبصطلحات من قبيل

 )37( ، (Formation indirecte) ، "املباشر التكوين غري"و
 ،الذي خيتص بتوليد األلفاظ" التكوين املباشر"مقابل  يف

عن طريق االشتقاق والنحت،كما أطلقوا علـى هـذه   
  )38( .(néologie de sens) "توليد املعىن" مصطلح العملية

  التوليد الداليل وصياغة املصطلح النحوي  .1.3
يف صـياغة  الداليل لقد استحكمت آلية التوليد 

 انت هناكوإذا ك. مثرية لالنتباهاملصطلح النحوي بكيفية 
ترجيح التوليد الداليل على  دعت القدماء إىلسوغات م

فإننا سنقف، هنا،  املصطلح،التوليد الصوري يف صياغة 
عند أحدها، ويتعلق األمر برغبة النحـويني يف جعـل   

وصال جيعل  ،مفاهيمهم النحوية موصولة باملعاين اللغوية
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وملـا كانـت   . مباينة هلامن األوىل أخص من الثانية ال 
عالقة العام باخلاص وسيلة من وسائل التجوز بـاللفظ  

، فإن نقل اللفظ من معناه اللغوي )40(وجهة من جهاته
جعله ال خيرج، يف نظـر   ،إىل املعىن النحوي املستحدث

القدماء، عن أحد قسمي كالم العرب، وهذا ما أكـده  
 إن رسول اهللا صـلى اهللا « …  :قالابن برهان حني 
اللغـة إىل   من )الشرعيةيريد األمساء (عليه وسلم نقلها 

الشرع، وال خترج ذا النقل عن أحد قسـمي كـالم   
العرب وهو اجملاز، وكذلك كل ما استحدثه أهل العلوم 

 والنحـو  والصناعات من األسامي، كأهل العـروض 
" الكسـر "و" املنـع "و" النقض"والفقه، ومنه تسميتهم 

" اخلفض"و" النصب"و" الرفع"وغري ذلك، و" القلب"و
معىن هذا أن ما فعلـه  . )41(…»"الطويل"و" املديد"و

النحاة حني صرفوا ألفاظ اللغة عن معانيها اللغويـة إىل  
هو أم سلكوا أحد مسلكي العرب  ،معانيهم الصناعية

يف كالمها، وهم يف هذا االحتذاء واالتباع مل خيرقوا ما 
ألصوليون من ضوابط يف فرضه فقهاء اللغة والبالغيون وا

أو  مناسـبة  حصـول  ضرورة باب التجوز باأللفاظ من
، )42(اجملازية والداللة األصلية الداللة بني مشاة أو مشاركة

إذ الظاهر من خالل تصرحيام أـم احترمـوا هـذه    
الضرورة، فلم تكن مفاهيم مصطلحام مناقضة ملعانيها 

مـر باألسـيقة   اللغوية أو معارضة هلا، ومنثل هلـذا األ 
  :امليتاوصفية التالية

مسيت حروف املعجم حروفا ألا جهات « -أ 
للكلم ونواح كحروف الشيء وجهاته احملدقة به، ومن 
هذا مسى أهل العربية أدوات املعاين حروفا، ألا تأيت يف 
أوائل الكالم وأواخره يف غالـب األمـر، فصـارت    

  )43( .»كاحلروف واحلدود له

عل اصطالحا والفاعـل معـىن   بني الفا« - ب
يقـال  " قام زيد"«  :فنحوعموم وخصوص من وجوه، 

يقـال  " مات زيد" :وحنوفاعل اصطالحا ومعىن، " زيد"
" زيد قـائم " :وحنوفاعل اصطالحا ال معىن، " زيد"لـ 

  .)44( »يقال لزيد فاعل معىن ال اصطالحا
اعلم أن الظرف ما كان وعاء لشـيء،  « - ج

ألا أوعية ملا جيعل فيها، وقيـل   وتسمى األواين ظروفا
لألزمنة واألمكنة ظروف، ألن األفعال توجـد فيهـا   

  .)45(»فصارت كاألوعية هلا
" مجـع التكسـري  "مل مسي  :قائلإن قال « - د

إمنا مسي ذلك على التشبيه بتكسري اآلنية،  :قيلتكسريا ؟ 
ألن تكسريها إمنا هو إزالة التئام أجزائها، فلما أزيل نظم 

حد، فك نضده يف هـذا اجلمـع، فسـمي مجـع     الوا
 .)46(»التكسري

الوصل الداليل حيدد، يف نظرنـا،   إإن العمل مببد
املنهجية العامة اليت اتبعها النحاة يف نقل األلفاظ، ذلـك  

مث نقله إىل احمليط الصناعي النحوي مل  ،أن اختيار اسم ما
ما  ميارسا بكيفية اعتباطية أو ارجتالية، وإمنا حتكم فيهما

فلما كان ذلـك،  . الحظه النحوي من مناسبات وصلية
يف نظره، مقبوال من حيث إنه فعل متأصل يف استعمال 
العرب أللفاظها، توسل يف التعـبري عـن مسـتحدثاته    
املفهومية مبا هو دال من األلفاظ على ما شاها أو مـا  

أما علة البحـث عـن الوصـل    . تعلق ا من جهة ما
يف سعي النحوي إىل جعـل  فتكمن، حسب ما نظن، 

أوصافه اإلجرائية ملفاهيمه مألوفة ومقبولة، وإىل إعـالم  
 ،يف استخدامها قريبة أا ،هلا واملستعمل ،ملصطلحاته الناظر

مما ألفه يف استعماله هلا يف حماوراته  ،داخل النص النحوي
اللغوية الطبيعية، إذ كلما حتققت هذه األلفة سهل مأخذ 
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وحبكم . )47( ي على الفهم واإلدراكاملدلول االصطالح
هذا السعي مل يكن لدعوة استحداث األمساء أثر بن يف ي

  .)48( صياغة املصطلح النحوي
ومل يكن أهل الصناعة النحوية ليجدوا يف هـذا  
الوصل غضاضة تنفي عـن لغتـهم عنصـري الدقـة     
والوضوح املطلوب حصوهلما يف لغات العلوم، ألـم  

لم يفضل علمهم، أال وهو العلـم  أدركوا وروده يف ع
اإلهلي املوحى به إىل حممد صلى اهللا عليه وسلم، فصار 
هذا الوصل كالقياس الذي حيتذى يف ممارسة االصطالح 

ما نستوحيه من قول ابن فارس يف حديثـه   وهو العلمي،
اليت تعرضت هلا ألفاظ اللغة عند ظهور  عن عملية النقل

إذا سئل اإلنسان عنه  )ندهع( إذ الوجه يف هذا«  اإلسالم،
لغوي وشرعي، ويذكر ما  :امسان" الصالة" يف :يقولأن 

كانت العرب تعرفه مث ما جاء به اإلسالم، وهو قياس ما 
تركنا ذكره من سائر العلوم كالنحو والعروض والشعر، 

  .)49( »لغوي وصناعي: كل ذلك له امسان
وهكذا مل يترك النحاة فرصة حديثهم عن وظيفة 

متر دون أن  ،أو عن حده ،أو عن خصائصه ،ح مامصطل
يثريوا املناحي ويبسطوا األسباب اليت كانت ا داللتـه  
الصناعية موصولة بداللته اللغوية، بل إننا نلفـيهم، يف  
كثري من األحيان، جيتهدون يف حتقيق هذا الوصل حتقيقا 
ال خيل بأصل التجوز القائم على جعل املعىن الصـناعي  

ويف هذا السياق جاء رفض ابن . ملعىن الطبيعيقريبا من ا
منقوال بالكلية " اإلعراب"أيب الربيع أن يكون مصطلح 

«  :قالبغري اقتصار على بعض ما وضع له بأصل اللغة، 
إذا غريهـا،  " أعرب الطعام املعدة"يكون من  :اإلعراب

ألن هذا تغري يف اآلخر، وكان هذا أقـرب، ألنـك إذا   
" أعرب الرجل عن حاجتـه "من  أي (جعلته من األول 

يكون التصرف فيه النقل، وإذا جعلته من  ) إذا أبان عنها
الثاين، فيكون التصرف فيه باالقتصار على بعـض مـا   

وهذا أقرب مـن التصـرف   … وضع له بأصل اللغة
معىن هذا أن نقل األلفاظ إىل قلب لغـة  . )50( »بالنقل
 ،للغويةكان مشروطا بتخصيصها ببعض إطالقاا ا النحو
غـري  … نقل اللفظ بالكلية عن مدلوله اللغـوي «ألن 

لذلك جتد النحوي الشـارح  . )51(»جائز للمصطلحني
ملصنفات غريه يدقق النظر يف معاين اللفـظ املختلفـة،   
ويتتبع استعماالت كل واحد منها كما وردت يف كالم 
العرب، هاجسه يف ذلك بيان الوجه الذي يصـح بـه   

حدها، فال جتده يرشـح هلـذا   وصل املعىن النحوي بأ
إال ما كان منها حمققا للقرب مـن املفهـوم    ،الوصل

النحوي يف أحد أوصافه أو خصائصه، منطلقا يف ذلك 
من قناعة راسخة مفادها أن النحوي الواضـع للفـظ   

 ال يضعه اعتباطا أو ارجتاال، ،ما حنوي بإزاء مفهوم ،العريب

مل يصـرح   وقد راعى القرب املذكور، وإن وإمنا يضعه
بذلك، ومبقتضى هذ االقتناع مل يقبل الصبان، مثال، أن 

، الذي يطلق يف اللغة علـى معـان   "العلم"يكون لفظ 
، قد نقـل إىل  "العالمة"و" الراية"و" احلبل" :هي ،ةثالث

جمال االصطالح النحـوي بـالنظر إىل املعنـيني األول    
العلم عالمـة علـى   « :النحاةمن قول  جاعال والثاين،
  .دليال على نقله من املعىن الثالث )52( »همسما

ما تقدم ذكره، كان كلمـا افترقـت    ومع تقرير
والداللة الطبيعية إىل ما تكون به األوىل  الداللة الصناعية
 أخص منها ومشاة وصال جيعلها ،بالثانية منهما موصولة

وطلب اجتنابه والعدول عنه،  ومت التنبيه إىل ذلك، إال هلا،
  عنه ابن النحاس حني اعترض على تسميةوهذا ما عرب

    ألن اجلحـد  « : قـال  ،اجلحود" الم"النفي بـ " الم"
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. )53( »يف اللغة إنكار ما تعرفـه، ال مطلـق اإلنكـار   
ومبقتضى الوصل، أيضا، اعترب ابن الفخار أن تسمية أحد 

معلال ذلك  ،مشكلة" تنوين الترمن"بـ " التنوين"أنواع 
ح الصوت وترديده، وذلك إمنا يأيت الترمن هو ترجي"بأن 

تنوين عـدم  "واألصل … مع حرف املد دون التنوين،
  .)54( …»"الترمن

من الداللة احلقيقية إىل  :واملفهوماملصطلح   .4
  الداللة اازية

  معيار االستعمال.  1.4
 التمييز بني احلقيقة واجملاز مؤسـس ال شك أن 

، ألن "الوضع"ال على مفهوم  ،"االستعمال"على مفهوم 
اللفظ قبل االستعمال ال يتصف بكونه حقيقـة، وال  « 

، )55(»بكونه جمازا، خلروجه عن حد كل واحد منـهما 
فحيـث انتفـى   « :بقولـه وهذا ما أوجزه السيوطي 

معىن هـذا أن نعـت اللفـظ    . )56( »االستعمال انتفيا
أي يف ابتداء الوضع  ؛باحلقيقة أو باجملاز قبل االستعمال

جيعله موضوعا قبل الوضع، وهـذا، بطبيعـة   يف اللغة، 
حمال، إال أن ما جتب اإلشارة إليه، هنا، هـو أن   ،احلال

" االستعمال"التمييز بني احلقيقة واجملاز مبوجب مقتضى 
ليس موقوفا على اللغات الطبيعية وحدها، بـل هـو   
حاصل يف قلب اللغات الصناعية أيضا، وهذا ما سنأيت 

أو " اجملاز العـريف اخلـاص  " إىل بيانه عند احلديث عن
  ".اجملاز االصطالحي"

  احلقيقة العرفية النحوية.  2.4
… بالضم وسكون الراء هـو العـادة  «العرف  

وهو يشمل العرف العام واخلاص، وغلب عند اإلطالق 
، واحلقيقة العرفية اخلاصة هي اليت )57(»على العرف العام

يين يعني صاحبها وتنسب إليه، وهي تشمل عند القـزو 

. )58(احلقائق الصناعية حنو احلقائق الكالمية والنحويـة 
. )59( عند النحـاة " الفاعل"وقد مثل هلا البناين مبصطلح 

يف " املتعني"وجند عند التهانوي تفسريا ألمهية النص على 
املتعني ما يكون «  :بقوله ،متييز العرف اخلاص عن العام

 واضعا للفظ لالستعمال يف حتصـيل أمـر خمصـوص،   
والنحوي إمنا يضع اللفظ ليستعمله يف حتصيل النحـو،  
خبالف اللغوي، فإن نظره يف وضع اللفظ لـيس علـى   

والعرف اخلـاص  … استعمال لتحصيل أمر خمصوص
ومبقتضى هذه التحديدات تكون . )60(»يسمى اصطالحا

مـن  ) أو االصطالح النحـوي (احلقيقة العرفية النحوية 
  .جنس احلقيقة العرفية اخلاصة

 ،"الفاعل"و ،"الفعل" :أللفاظ النحوي استعمال إن
عن مفاهيمه  ،للتعبري ،وغريها ،"املضاف"و ،"املفعول"و

جهة كثرة استعماله  نم ،هو استعمال موسوم باحلقيقة
هلا يف صناعة النحو، وإال فهو، يف واقع األمر، استعمال 

عليق جمازي باعتبار اللغة، وهذا ما يفيده ضمنيا ت
فهذه األدوات اليت « : بارة ابن هشامالسجاعي على ع

، ويسمى الثاين "شرطا"جتزم فعلني، يسمى األول منهما 
 أي ؛)61("وجواباجزءا " قوله«  :بقوله" وجزءا جوابا"

، ألنه يبتىن على األول ابتناء اجلزاء على "جزءا" يسمى
جماز،  بعضهم فقول .اصطالحية حقيقة وهو الفعل،
معىن هذا، أن ما يدعى  .)62(…»اللغة باعتبار صحيح

هو جماز  ،"حقيقة اصطالحية"أو  ،"حقيقة عرفية خاصة"
كثر استعماله، وهذا يف ما يبدو، غري خارج عن حد 

اجملاز « : از واحلقيقة العرفية، إذ قالوامتييز القدماء بني اجمل
  .)63( »مىت كثر استعماله صار حقيقة عرفا

اجملـاز  وملا كانت سبل بلوغ الفرق بني احلقيقة و
" التنصيص" :جمملة، عند العرب القدماء، يف سبيلني مها
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، فإننا نصل إىل جمازية االسـتعماالت  )64("االستدالل"و
، كما )65(اللفظية يف النحو أو حقيقتها العرفية بالتنصيص

نصل إليها باالستدالل من خالل مقارنة املعىن اللغـوي  
عـاين  مبعناه الصناعي النحوي، إذ إن كل امل ،للمصطلح

الصناعية، كما ذكرنا سابقا، أخص من املعاين الطبيعية، 
ومعلوم أن عالقة العام باخلاص هي واحدة من اجلهات 

  .)66( استعمال اللفظ يف حتديد جمازية القدماء، عند املعتربة
أما إذا نظرنا إىل ما صار حقيقة عرفية خاصة يف 
عا اللغة النحوية من جهة شروط تشكله، فإننا جنده خاض
. ملا خيضع له تشكل البناءات اجملازية يف اللغة الطبيعيـة 

فكما أن اللفظ املستعمل يف العربية على جهة اجملـاز ال  
دون اعتبار العالقة املطلوبـة يف   ،يشترط فيه جمرد النقل

التجوز، فكذلك مل يكتف النحوي بنقل األلفـاظ إىل  
معانيه االصطالحية بالكلية، وإمنا خصصه، كما سبقت 

، بإحدى عالقات التجوز املنصوص عليها )67( اإلشارة
عند أهل البيان واألصول، ولو مل يفعل ذلـك لكـان   
إطالقه أللفاظ العربية على مفاهيمه من باب االشتراك ال 

  .من باب اجملاز
  يف النحو والنقل اازي يف اللغة اازي بني النقل. 3.4

النقـل  إن التمييز بني النقل اجملازي يف النحـو و 
مسألة أساسية من الناحية املنهجيـة،   ،اجملازي يف اللغة

وهو ما ال ميكن بلوغه بالنظر إىل ظاهر كالم القـدماء  
عن نقل األلفاظ، فكالمهم يوحي بأن جمازية اللفظ يف 

أي أمـا   ؛مماثلة جملازيته يف لغـة العـرب   ،لغة النحو
يوجدان يف مستوى واحد، وإن كان هذا األمر صحيحا 

نسبة الستعمال اللفظ يف غري ما وضع له، فإنـه دون  بال
  .ذلك بالنسبة العتبارات أخرى

  

  فروق دقيقة.  1.3.4
مير النقل اجملازي يف االصطالح واللغة مـن   -أ 

ضـبط   :مرحلتني اثنتني، منيز بينهما إجرائيا، أوالمهـا 
 :العالقة بني املعىن احلقيقي واملعىن اجملازي، وثانيتـهما 

. ظ يف املعىن الثاين مبقتضى العالقة املعتـربة استعمال اللف
ويف إطار هذا التمييز يبدو أن الصوغ اجملازي اللغوي ال 
يفقد صلته إبان االستعمال باملعىن احلقيقي، ذلك أن هذا 
املعىن يظل حاضرا يف ذهن مستعمل اللفـظ، مطلوبـا   

من حيث إنه يشـكل ايـة    :حصوله يف ذهن املتلقي
 ،الستلزامات اليت ينتقل عربها املتلقـي التأويل استنادا ل

من املعىن اجملازي إىل املعىن احلقيقي، لذلك اعترب أهـل  
كلما دنت مـن املعـاين    صناعة البيان أن املعاين اجملازية

 السـمع وأوىل  يف وأجلـى  بالنفس ألوط « كانت اللغوية

، وكلما صارت االستلزامات املطلوبة )68( »باالستجادة
يف باب التعميـة   )املعاين اجملازية( خلتد« بينهما خفية 

وإن أما اجملازات يف لغة النحويني فإـا  . )69(»واأللغاز
، من جهة النقل، اجملازات اللغويـة الطبيعيـة يف   ماثلت

ضرورة اعتبار العالقة بـني املعـىن األصـلي واملعـىن     
عنـد  املستحدث، فإا سرعان ما تتخلى عنها وملها 

  ". حقائق"د ذلك ، لتصري بعاالستعمال
هو أن  ،إن ما يدل على هذا التباين يف االستعمال

صورا بيانية أو  ،دائما وأبدا ،جمازات اللغة الطبيعية تظل
بالغية، يف حني تتحول الثانية إىل حقائق صناعية، ومن 
هنا ال يصبح نص النحاة على عالقة املعـىن الطبيعـي   

مـور  سوى من باب أحد األ ،باملعىن الصناعي النحوي
  :التاليةالثالثة 

  .تربير اختيار هذا اللفظ دون غريه -
  .ضمان القوة التداولية للمفاهيم النحوية -



 

 9

  .سرعة تفهيم املقبل على الصناعة النحوية -
وليس فيه ما يقضي مبعادلة املعىن الصناعي للمعىن 

نستفيده من أعمال املفسرين للنصوص  خالفا ملا ،الطبيعي
 للنصوص الشعرية، ذلك أن تفسريام واحملللني ،القرآنية

 ،يف أحد أوجههـا  ،مؤسسة ،وحتليالم للمعاين اجملازية
  .على خلق معادلة بينها وبني املعاين الطبيعية

لقد وضع البيانيون واألصـوليون معـايري    -ب
 ،استداللية مييز مبوجبها بني املعىن احلقيقي واملعىن اجملازي

  :منهانذكر 
 ،بتثنية ومجع واشتقاق تصرفأن تكون الكلمة « 

وتعلق مبعلوم، مث جتدها يف موضع ال يثبت ذلك فيـه،  
  .)70( »فيعلم بذلك أا جماز

أن تقوية الكالم بالتأكيد من عالمات احلقيقة « 
دون اجملاز، ألن أهل اللغة ال يقوون اجملاز بالتأكيد، فال 

  .)71( …»"أراد اجلدار إرادة: " يقولون
: وهـي  ،ز ويعدل إليه ملعان ثالثةإمنا يقع اجملا« 

، فـإن عـدم هـذه    "التشبيه"و" التوكيد"و" االتساع"
  .)72( »األوصاف كانت احلقيقة البتة

إلحلـاق  "أو  )73( "لتفخيم املعـىن "يأيت اجملاز « 
  .)74( »األضعف باألقوى على وجه التسوية بينهما
وعرضناها  ،فنحن مىت تأملنا مضامني هذه املعايري

اظ اليت نقلت إىل اللغة النحوية، واسـتعملت  على األلف
وجدناها خارجة  )75(فيها جمازا، على حد تعبري القدماء،

عن نطاقها وعن أوضاعها، ألن استعمال هذه األلفـاظ  
يف لغة النحو غري موجه حنو تفخيم املعىن الطبيعـي، وال  
حنو إحلاق معىن كلمة بأخرى على وجه املعادلـة بـني   

االتساع يف املعىن الطبيعي، عالوة على  املعنيني، وال حنو
  .)76(  أا تثىن وجتمع وتؤكد

إن استعمال ألفاظ العربية يف لغة النحو غري  -ج
مقيد بشروط احلسن اليت جتعل الشبه بني املعىن الطبيعي 

جليا بنفسه أو معروفا سـائرا بـني   «واملعىن الصناعي 
لأللفـاظ  معىن هذا أن اخلاصية اجملازيـة  . )77( »األقوام

املستعملة يف لغة النحو ختلق عاملا تصوريا مفارقا للعـامل  
القدمي وللصورة املعتادة، على خالف ما حتدثه يف العامل 

. )78( الشعري حيث تربطه بتلك الصورة لتعيده إليهـا 
نعم، صحيح أن الواقع اجلديـد الـذي ينتجـه هـذا     
االستعمال مؤسس على مشاة بني الواقـع اللغـوي   

الذي ال يقوى على احلركة الذاتيـة والواقـع    الساكن
املادي املتحرك، وهي املشاة الـيت ينقـل مبقتضـاها    
الساكن إىل متحرك، إال أن هذه احلركية تصري يف قلب 
املواضعات النحوية حقيقة يصعب معها تصـور حالـة   

 .السكون مرة أخرى
  ااز االصطالحي النحوي.  4.4

) أو العـريف (طالحي ينبين حديثنا عن اجملاز االص
جيب «: عام يصوغه اآلمدي كما يلي إى مبدالنحوي عل

أن تعلم أن اجملاز قد يكون لصرف اللفظ عن احلقيقـة  
الوضعية وعن العرفية والشرعية إىل غريها، كما كانت 

وإذا …احلقيقة منقسمة إىل وضعية وعرفيـة وشـرعية  
أي اجملـاز   ( أردت التحديد على وجه يعـم اجلميـع  

هو اللفظ املتواضـع  : قلت ) والعريف والشرعي الوضعي
على استعماله أو املستعمل يف غري ما وضع لـه أوال يف  

. )79( »ملا بينهما من التعلق االصطالح الذي به املخاطبة،
العام هو أن ما كان حقيقـة   إإن ما ينحل عن هذا املبد

. عرفية شأنه شأن ما كان حقيقة وضعية حمتمل للمجاز
لفـظ  «: به قول التهانوي بكيفية مفصلة وهذا ما قضى

إذا استعمله املخاطب بعرف اللغة يف السـبع  " األسد"
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املخصوص يكون حقيقة لغوية، ويف الرجل الشـجاع  
إذا استعمله النحوي " الفعل"ولفظ … يكون جمازا لغويا

أي عرفية  ( يكون حقيقة اصطالحية" االسم"يف مقابل 
أي جمازا  ( صطالحيايكون جمازا ا "احلدث"، ويف )خاصة

 العام إذا استعمل يف العرف" الدابة"ولفظ  ،) عرفيا خاصا

، ويف كل )عامة  ( األربع يكون حقيقة عرفية يف ذوات
وعلى . )80( »)عاما  ( ما يدب على األرض جمازا عرفيا

أساس هذا التفصيل سيكون اجملاز العريف يف استعماالت 
وضعت له أوال يف أصل النحاة أللفاظ العربية بالنسبة ملا 

اللغة جماز اجملاز، ولذلك قل استعماله يف لغة النحـو، إذ  
احلقيقـة  «لو كثر لصار بدوره حقيقة عرفية خاصة ألن 

مىت قل استعماهلا صارت جمازا عرفا، واجملاز مىت كثـر  
  . )81( »استعماله صار حقيقة عرفا

نذكر  ،ومن اجملازات االصطالحية عند النحويني
يف باب اسم " املفعول"و" الفاعل" :مصطلحي استعماهلم

    :قولـه ما جنده عند سـيبويه يف   حنو على ،كان وخربها
فأنـت   ) كان وخربهـا  يريد اسم ( وإذا كانا معرفة« 

باخليار أيهما جعلته فاعال رفعته ونصبت اآلخر، كمـا  
كان أخـوك  : "، وذلك قولك"ضرب"فعلت ذلك يف 

لقد انتبه النحاة  .)82(…»"كان زيد صاحبك"و" زيدا
هلذا االستعمال فوصـفوه بأنـه اسـتعمال جمـازي     

" كـان "فأمـا  « ": مهع اهلوامع"جاء يف . اصطالحي
، "امسهـا "ويسمى " املبتدأ"فمذهب البصريني أا ترفع 

" اخلرب"وتنصب … جمازا لشبه به" فاعال"ورمبا يسمى 
جمازا لشـبهه  " مفعوال"، ورمبا يسمى "خربها"ويسمى 

علـى  " االسـم "وعليه فإن إطالق مصطلح . )83( »به
منصوا حقيقـة   على" اخلرب"ومصطلح " كان"مرفوع 

" املفعـول "و" الفاعل"مصطلحي  اصطالحية، وإطالق

ويفسر ابن يعـيش علـة   . )84(عليهما جماز اصطالحي
يف باب اسم كان " املفعول"و" الفاعل"اعتبار استعمال 

 ،ومنصـوا " كان"وخربها استعماال جمازيا بأن مرفوع 
داالن على حقيقة واحدة على  ،"كان زيد قائما"يف حنو 

، مثال، ومنصوا، إذ مها داالن "كتب"خالف مرفوع 
على حقيقتني خمتلفتني، لذلك ال حيشرمها النحاة يف بايب 

  .)85("املفعول"و " الفاعل"
مـن  " املفعـول "و "الفاعـل "نقل مصطلحيإن 

مل يكن خارجا عن ،زحقيقتيهما االصطالحيتني إىل اجملا
كما نص  ،مقتضى النقل املخصص حبصول عالقة جتوز

بيان ذلك أن االسـتعمال  . عليها أهل البيان واألصول
اجملازي هلذين املصطلحني حممول، كما يذكر النحـاة،  

" كـان "من حيث إن مرفـوع   ،"املشاة"على جهة 
، مـثال، ومنصـوا   "ظن"ومنصوا مالبسان ملرفوع 

  )86(:التاليةت باالستلزاما
من جهة اللفظ للفعـل  " كان"مشاة الفعل  -أ

، مثال، حيث يقبل دخول عالمـات األفعـال   "كتب"
، كما أنه مشابه له "سوف"و" السني"و" قد"عليه، وهي 

  .من جهة التصرف
لوب من حيـث  ألفعال الق" كان"مشاة  - ب

  .اخلربو إدخوهلا على املبتد
أو  إعلى املبتـد داخال " كان"ان الفعل ملا ك -ج

وجب أن يرفـع   ،اخلرب ومشبها بالفعل من جهة اللفظ
  .ينصب اخلرباملبتدأ و
، ونصب الثـاين  "امسه"ملا رفع األول ومسي  -د
، كان امسه وخربه مشبهني بفاعل الفعـل  "خربه"ومسي 

، ألن الفعل، يف أصل الترتيـب،  )87( احلقيقي ومفعوله
  .يرفع االسم األول وينصب الثاين
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نذكر استعمال  جملازات االصطالحية، أيضا،ومن ا
 "الكسر"و "الفتح"و "الضم(" "البناء" مصطلحات أحد
" املكسور"و "املفتوح"و "املضموم"و "الوقف"و
" الرفع" ("اإلعراب"بدل أحد مصطلحات ) "املوقوف"و
" املنصوب"و" املرفوع"و" اجلزم"و "اجلر"و" النصب"و
" الرفع"ومثاله استعمال مصطلح  ،")اجملزوم"و" اجملرور"و

باب "يف حنو قول سيبويه يف  ،"الضم"عوض مصطلح 
اعلم أن النداء، كل اسم مضاف فيه نصب « ":النداء

على إضمار الفعل املتروك إظهاره، واملفرد رفع وهو يف 
" قبل"ورفعوا املفرد كما رفعوا … موقع اسم منصوب

يا "و" يا زيد" :قولكوموضعهما واحد، وذلك " بعد"و
االستعمال اجملازي ملصطلح  إن ما يدل على .)88(»"عمرو

إن كان  ،هو أن املنادى ،يف كالم سيبويه ،"الرفع"
فإنه يبىن على الضم ويكون موضعه  ،مفردا معرفا«

فإنه من  ،وإذا  حنن جتاوزنا هذا االستدالل النقلي.»نصبا
 النص يف ،"الرفع" اجلائز االستدالل على جمازية استعمال

  :باألمرين التاليني ذهنيا ملذكور،ا
 ،إن االسم الواحد ال يكون يف املوقع الواحد -أ

ممتلك له  وغري ،إعرايب حملل ممتلكا ،أو يف التركيب الواحد
 ،ومبنيـا  أي أنه ال ميكن أن يكون معربا ؛نفسه يف اآلن
 والبناء دال ،العوامل بتغري التغري حال على دال اإلعراب ألن

  .)89( العوامل تغريت وإن ،واحدة حال على الثبات على
يف أول كالمه عن مصطلحات  ،ميز سيبويه -ب

وما  ،بني ما يدخل منها حتت األول ،"البناء"و "اإلعراب"
 :قال. يدخل منها حتت الثاين دخوال اصطالحيا حقيقيا

… فالرفع واجلر والنصب واجلزم حلروف اإلعـراب « 
لألمسـاء غـري   وأما الفتح والكسر والضم والوقـف ف 

عـن  " الرفـع "فلما نقل مصطلح . )90( …»املتمكنة

حقيقته االصطالحية اليت خصه ا يف أول استعماله له، 
كان استعماله له يف غريها جمازا، وهذا، بالفعـل، مـا   

 :قالجوزه فريق من النحاة، كما يذكر السيوطي، فقد 
ومنهم من قال جيوز جمازا، واجملاز البد له من قرينـة  « 
إن القرينة يف استعمال سيبويه . )91(»تلك القرينة تبينهو

 :قولهاستعماال جمازيا قرينة لفظية، وهي " الرفع"ملصطلح 
وعلى هذا سيكون تنبيه املـربد  . »يف موضع النصب« 

مبنيا ال يزول عن حركـة إىل  « على أن اللفظ إذا كان 
يقال له مضموم و ال )يف حال الضم (قيل له … أخرى
أي يف حـال   ؛مقبوال يف حال االرجتـال  )92(»مرفوع

لقد عمل النحويون ذا التنبيه، اللهم إذا . غياب القرينة
حيث يطلق مصـطلح   ،مثل الفراء ،استثنينا حناة الكوفة

احلمد "يف عبارة " اهللا"على احلرف األول للفظ " الرفع"
احلمد هللا، فريفع  :يقولومنهم من « :قال. بغري قرينة" هللا

، وعلى هذا النهج سار كـل حنـاة   )93( »لالمالدال وا
إذا «  :بقولـه ي ذالكوفة، استنادا ملا يذكره اإلسـترابا 

يف عبارات البصرية، " الكسر"و" الفتح"و" الضم"أطلق 
فهي ال تقع إال على حركات غري إعرابية بنائية كانـت  

، "قفل"يف " قاف"أو غري بنائية كضمة " حيث"كضمة 
ركات اإلعراب، أيضا، كقول ومع القرينة تطلق على ح

، والكوفيون "رفعا بالضمة" :)يريد ابن احلاجب (املصنف
أي بغري  ؛ )94( »مطلقا على اآلخر النوعني يطلقون أحد

قرينة مما يؤدي إىل حصول االشتراك، وهو ما أشار إليه 
إن اجملاز إن «: األصوليون على لسان الشوكاين حني قال

، )95( »االشتراك وحصل قيقةالتحق باحل القرينة عن استغىن
" الضـم "ومن املعلوم أن االشتراك غري مطلوب يف حال 

ونظائره من ألقاب البنـاء، ألن مـا مل يوضـع مـن     
املصطلحات للداللة على مفهومني أو أكثـر وضـعا   
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حقيقيا، كان إحلاقه باملشترك مؤديا للغلط، ألنه يحمل 
  .يف هذه احلال على جهة احلقيقة وهو دوا

عدم اطالع املستعمل ملصطلحات النحاة على إن 
حقيقة التمييز بني استعماالا االصـطالحية احلقيقيـة   
واستعماالا االصطالحية اجملازية قـد يـؤدي بـه إىل    
استخدامها يف غري حملها، وهذا ما نبه إليه ابن هشام يف 

حيث جعل من هذا  ،"كيفيات اإلعراب"ما ذكره عن 
منـها املبتـدئ يف    اليت حيترزثة األمر ثاين األمور الثال

أن جيري لسانه علـى   :والثاين«  :قال. صناعة اإلعراب
عبارة اعتادها فيستعملها يف غري حملها، كأن يقـول يف  

، ملا ألف "فاعل"و" فعل" :الناقصةيف " كانوا"و" كنت"
 ، وأما تسـمية "فعلوا"و" فعلت"من قول ذلك يف حنو 

مفعوال فهو اصطالح " رباخل"و" فاعال" "االسم"األقدمني 
واملبتدئ إمنا يقوله على سبيل … غري مألوف، وهو جماز

  .)96( »الغلط، فلذلك يعاب عليه
وإذا كان هذا هو حال املبتدئ يف زمـن ابـن   
هشام، فإنه، حسب ما يبدو، حال بعض صناع املعاجم 

املعجـم  "بيان ذلك أن صاحبة . النحوية يف زماننا هذا
ـ " كان"اعتربت اسم " يباملفصل يف النحو العر زلة ـمبن

وهذا أمر غري " الفاعل"تعرضت ألحكام  )97( "الفاعل"
ـ  زل ـمقبول ألن حمل اجملاز مغاير حملل احلقيقة، فال ين

زلة اآلخر، وإال انتفى الفرق بينهما وانعدم، ـأحدمها مبن
على مرفوع " الفاعل"ولو كان إطالق النحاة مصطلح 

أو " كتـب "على مرفوع زلة إطالقهم إياه ـمبن" كان"
حنوها، لصرحوا بذلك وملا نبهوا إىل أنه إطالق جمـازي  

إن مـا  : أما أن يقـال ". كتب"، حقيقي يف "كان"يف 
ذكرته صاحبة املعجم حممول على التسامح يف العبارة أو 

إن من غايات هذا املعجم املصـرح  : التساهل فيها، قلنا

ـ  راد املعـاين  ا يف مقدمته إفادة الطالب والتدقيق يف إي
، وهي كلها غايات مناقضة )98( واألخذ مبا يسهل فهمه

ألسلوب التسامح أو التساهل، مث إن احلدود وما قـد  
تشمله من أحكام ال يطلب فيها تساهل وال تسـامح،  

  .)99( وهذا مأخوذ بالنص عن أهل النحو
  األسيقة الوصفية واازات العقلية.  5.4

  حد ااز العقلي.  1.5.4
الكالم املفاد به خالف «هو )100(جملاز العقلي ا  

مـن التأويـل ال   ما عند املتكلم من احلكم فيه لضرب 
شـفى  "و" أنبت الربيع البقل: "بواسطة وضع، كقولك

فاجملاز العقلي، من خالل . )101( …»"الطبيب املريض
أما وجه مباينته . هذا احلد، واقع يف التركيب دون املفرد

راد به غري مطابق ملا يعتقده املتكلم، للحقيقة فهو كون امل
وخرج بقيد التأويل ما يطابق االعتقاد كقول اجلاهل أو 

، فكالمه هـذا ال يسـمى   "أنبت الربيع البقل"الدهري 
فتسمية . جمازا عقليا، ألن ما قصده منه مطابق ملا يعتقده

هذا الضرب من اجملاز بالعقلي راجع إىل أن املخاطـب  
 .)102( لعقل ال بالوضعيصل إىل املقصود با

  من مناذج ااز العقلي يف لغة النحو  2.5.4
لقد استثمر النحويون يف تراكيبهم اجملاز العقلـي  
استثمارا يكاد يشعر قارئ نصوصهم أن قد صار حقيقة 
يف كالمهم نظرا لشيوعه، إذ ال خيلو منه نص حنوي قدمي 
 أو متأخر، واملالحظ، يف هذا السـياق، أن اسـتعماهلم  
للمجاز العقلي يكثر يف التراكيب الـيت تسـند فيهـا    

أي يف  ؛األحكام النحوية ألجـزاء العبـارات اللغويـة   
ومن مناذج . األسيقة الوصفية، أما يف غريها فيندر ويقل

 :هذه األسيقة، نذكر 
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مل يكن أحد " ما زيد منطلقا زيد: "لو قلت« -أ 
د ما زي" :كقولكالكالم، وكان ههنا ضعيفا، ومل يكن 

، ألنك قد استغنيت عن إظهاره، وإمنا ينبغي "منطلقا هو
  .)103( »لك أن تضمر الفاعل

أما تقدمي املفعول علـى الفاعـل وعلـى    «-ب
  .)104( »فجائز…الفعل

كمثل زيد يف  ..ويرفع الفاعل فعل أضمر « -ج
  .قرأجواب من 

  .)105( »يعين أن الفعل قد حيذف ويبقى الفاعل
يف السـياق  " لفاعلل"إن إسناد حكم اإلضمار 

، )ب(يف السياق " للمفعول"، وإسناد حكم التقدمي )أ(
، هـي  )ج(يف السـياق  " للفعل"وإسناد حكم احلذف 

كلها إسنادات جمازية، يْعلَم ذلك، يف نظرنا، من جهـة  
أجزاء من النسـق  " الفعل"و" املفعول"و" الفاعل"كون 

معىن هذا أنه لو كـان حـذفها أو   .املفهومي النحوي
مارها أو تقدميها حمموال على احلقيقة الختـل هـذا   إض

النسق وتفكك، إذ من خصائص النسق ثبات أجزائـه  
واتساقها، فال ميكن أن نتصور النسـق النحـوي دون   

". الفعل"أو مفهوم " املفعول"أو مفهوم " الفاعل"مفهوم 
وإذا صح هذا الفهم، فإن اإلضمار واحلذف والتأخري ال 

فية على مفاهيم النحو، وإمنا هي تصدق يف األسيقة الوص
صادقة، يف حقيقة األمر، على ما تصدق عليـه هـذه   

وعليه فما حيذف يف تفسري األمشوين لكالم ابن . املفاهيم
يف العبـارة  " الفعـل "مالك هو ما يصدق عليه مفهوم 

  ".من قرأ ؟"اللغوية الواقعة جوابا لعبارة 
ملـا  إن ما يدل، عندنا، على موافقة هذا التأويل 

حاصل يف اعتقاد النحويني، وإن خالفه قصد ظـاهر   هو
كالمهم، هو أن هذه األحكام ال تدل على اخلصـائص  

أو املقومات اليت يتشكل منها املفهوم، إذ لـو كانـت   
  .كذلك لنص عليها النحاة يف حدودهم

أما ما سوغ للنحاة إسناد حكم ملفهوم يف ظاهر 
هم، وجعل ذلك العبارة، وهو مسند إىل غريه يف اعتقاد

أمرا مقبوال، عندهم وعند من نظر إىل كالمهم، فهـو  
مالبسة املفهوم ملا يصدق عليه يف عامل اللغة، واملالبسة 
إما أن تكون مباشرة وإما غري مباشرة، فمن املالبسـة  

ملا صـدقه مـن   " الفعل"املباشرة نذكر مالبسة مفهوم 
حيث إن كل ما يصدق عليه هذا املفهوم يف كلمـات  

يف اصطالح " فعال" يسمى ،وحنوها "ضرب"مثل  ،عربيةال
النحويني، فكان إسناد حكم املاصدق للمفهـوم ـذه   

نـذكر مالبسـة    غري املباشرة، ومن املالبسات. املالبسة
أمـا   ،"جاء زيد" لزيد، مثال، يف تركيب "الفاعل"مفهوم 
ال تـدخل  " زيد"فألن كلمة  مباشرة، مالبسة غري كوا
أوال، وألا " اسم"إال ألا  ،"الفاعل" وممفه ما صدق يف

إال " امسا"وقعت يف املوضع الذي ال يكون فيه ما كان 
بأنـه   "الفاعل" النحاة من تعريف ذلك نعلم .فاعال، ثانيا

 إىل الفعل ذلك ونسبت وأسندت فعل بعد ذكرته اسم كل«

. )106( »سواء والنفي اإلجياب يف كان ولذلك االسم، ذلك
" التقدمي"أو " احلذف"أو " اإلضمار"حكم  فكان إسناد

مقبـوال يف   ،يف أسيقة الوصف ،"للفاعل" "التأخري"أو 
وال خيرج هذا عن مقتضى . الظاهر باعتبار هذه املالبسة

  .)107( اجملاز العقلي عند القدماء من أهل البيان واألصول
ومن صور هذا اجملاز ما أطلق عليه النحاة عبارة 

، وهو، كما يذكر السيوطي نقال »مالتسامح يف الكال«
. )108( كالمهم النحويني يف سنن من عن البطليوسي، سنة

أال يعلم الغرض مـن  «والتسامح يف عرف أهل البيان 
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. )109( »الكالم وحيتاج يف فهمه إىل تقدير لفظ آخـر 
  :ومن مناذجه ما يلي

فكما مجعوا أفعاهلم بالواو والنون كـذلك  « -أ
  .)110( »مجعوا صفام
احلذف والسـكون يف  : وللجزم عالمتان« -ب

  .)111( »تثنية األفعال ومجعها
فهذان القوالن يصدق عليهما حد اجملاز العقلي، 
ألن ما يقضي به ظاهرمها خمالف ملا يعتقده صـاحبامها،  
فمن قال من النحاة إن األفعال تثىن وجتمع مل حيمل قوله 

ورد ضـمن  هذا على احلقيقة، بيانه أنك ال جتد حنويا ي
خصائص الفعل خاصييت التثنية واجلمع، لذلك علق ابن 

هذا الكـالم منـه   «: بقوله) ب(أيب الربيع على القول 
مساحمة، فإن األفعال ال تثىن وال جتمع،  )يريد الزجاجي(

ألن مدلوالا أجناس، واجلنس ال يثىن وال جيمع ألنه قد 
 فلما محـل .)112( »يقع على القليل والكثري من جنسه

يف "على أنه أراد «كالمه على املساحمة وجب أن يتأول 
فحذف املضـاف وأقـام   " تثنية ضمائر األفعال ومجعها

، وتلك سنة من سـنن العـرب يف   )113( »املضاف إليه
، فكان حصوهلا يف كالم النحاة من باب )114( كالمها

املساوقة يكون تعليـق   إوباعتبار مبد". املساوقة اللغوية"
هـذه عبـارة   «: بقولـه ) ب(لى القول البطليوسي ع

تعليقا غري مستساغ وال مقبول، إذ األصح  )114(»فاسدة
على حنو ما فعـل  » هذه عبارة فيها تسامح «: أن يقول

  .ابن أيب الربيع
إن ما محل النحاة على التسامح يف مثل القـولني  

هو أن الفعل، عندهم، ال خيلو من فاعل مفرد ) ب(و) أ(
ظاهرا كان أو مضمرا، فلما جاء يف  أو مثىن أو جمموع،

العمـران  "بعض اجلمل مضمرا مثىن حنو الفاعل يف مجلة 

، أو مضمرا جمموعا حنو الفاعـل يف مجلـة   "ضربا زيدا
قرنت عالمة التثنية وعالمة اجلمع " الزيدون ضربوا هندا"

» تثنية األفعال ومجعها« بالفعل يف الظاهر، فكان قوهلم 
لك أن ظهور الفاعل يلغي هـذا  دليل ذ. ذه املالبسة

ضـرب  "و " ضرب الزيدون هندا: "االقتران، إذ تقول 
  ".العمران زيدا

  االستعارة وبناء النسق التصوري النحوي  .5
  يف مفهوم االستعارة  .1.5

أن تذكر أحد طـريف التشـبيه   «االستعارة هي  
وتريد به الطرف اآلخر، مدعيا دخول املشبه يف جـنس  

على ذلك بإثباتك للمشبه ما خيص املشبه  املشبه به، داال
وأنت تريد بـ " دخل األسد" :أن تقول، حنو )116( »به
الرجل الشجاع، فاالستعارة ذا املعىن ادعـاء  " األسد"

وتذهب التصـورات  . دخول املشبه يف حقيقة املشبه به
املعاصرة إىل أن االستعارة ال تـرتبط باالسـتعماالت   

لتشمل أساليب التفكري وأنـواع   وإمنا متتد ،اللغوية فقط
)117( األنشطة،

أن النسق التصوري العادي الذي « ذلك 
. )118( »باألساس استعارية طبيعة له وسلوكنا تفكرينا يسري

وإذا كان هذا حال النسق التصوري العادي، فكيف هي 
 . طبيعة النسق التصوري املعريف ؟

   التصوري النحوي للنسق االستعارية الطبيعة  2.5
إن احلديث عن الطبيعـة االسـتعارية للنسـق    
التصوري النحوي هو، يف األصل، حديث عن عالقـة  
اللغة بالفكر وبالثقافة، ذلك أن املولـدات الفكريـة أو   
املعرفية ال ميكن أن تنال حظها من الفهم أو من االنتشار 
والقبول إال إن هي خضعت، أوال، لشـروط التعـبري   

ال يظهر يف أمناط التمثيالت  فنجاح مقاربة ما«املألوف 
اليت تقدمها أو يف القواعد اليت حتدثها فقط، وإمنا هـو  
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راجع، أيضا، إىل كيفية صياغة تلك التمثيالت والقواعد 
يف خطاب مقبول عرب قنوات التعبري املسـاعدة علـى   

ومبا أن قنوات التعبري املستخدمة يف تبليغ . )119(»الفهم
ا، ورمبـا دائمـا، علـى    ترتكز غالب« مضامني العلوم 

، فـإن  )120( »أو ثقايف/ استعارات ذات أساس فيزيائي 
هذه االستعارات ال ميكن أن تيسر سـبل الفهـم، وال   

إال  ،ميكن أن تكون منتجة ملعرفة قريبة من إدراك متلقيها
إذا راعت ما جرت به العادة يف البناءات االستعارية يف 

الستعارات حمفوظ ثقافة معينة، وليس معىن هذا أن عدد ا
ال يزاد فيه وال ينقص منه، وإمنا املقصود أن كل بنـاء  
استعاري ناجح جيب أن خيضع للعالقات االستعارية اليت 
يتشكل منها النسق التصوري الذي يعيد مـن خاللـه   
الناس، يف ثقافة ما، بناء العامل بكل أجزائه ومكوناتـه  

  .وعالقاته
ات البناءات وإذا كانت املشاة أحد أبرز معتمد

اجملازية النظرية بصفة عامة، فإن هذه اخلاصية تشكل، يف 
نظرنا، أس كل االستعارات يف اللغة النحوية، بل إـا  
أصل التصور النحوي للغة ككل، ذلك أن توزيع أجزاء 
اللغة إىل كلمات فاعلة ومنفعلة، مؤثرة ومتأثرة، عاملـة  

اعتبارهـا  ب ،، قائم على تصورها استعاريا)121( ومعمولة
أن توزيعها إىل كلمات  كما احلركة، أشخاصا قادرة على
هو  ،وإىل ما هلا حمل وما ال حمل هلا ،ثقيلة وأخرى خفيفة

. مؤسس على تصورها استعاريا بوصفها ذوات فيزيائية
خيرج، بـدوره، عـن    فال أما متييز الكالم عن اإلعراب،

 سـما ج الطبيعة االستعارية، إذ هو متييز يرى يف الكالم

 صفات به حتل
 التأليف فيه وحيدث ،)122(

ومبـا أن  . )123(
اجلسم يسبق األوصاف ذهنيا، كان الكالم يف النسـق  

وأخـريا، فـإن   . التصوري النحوي سابقا عن اإلعراب

تصنيف الكلمات مبوجب عالقة األخوة هو تصـورها  
  .)124( استعاريا باعتبارها كائنات بشرية

حاة للغـة هـو   هكذا، إذن، يظهر أن تصور الن
تصور استعاري يف كل متظهراته، ومل يكن ذلك ليعيـق  
فهم الفكر النحوي، بل حقق له أسـباب الفهـم، ألن   
تصور النحوي للغة مل خيرج عن تصور العرب ملا ميكن 
أن يعتري األشخاص والذوات والكائنات واألفراد من 
خصائص وصفات وعالقات، بل إنه مل خيرج عن أصول 

يت أحدثها املـتكلم العـريب يف كالمـه    االستعارات ال
سنن العرب أن يستعريوا للشيء مـا  « بالعربية، إذ من 

يليق به ويضعوا الكلمة مستعارة له يف موضـع آخـر،   
رأس  :احليـوان كقوهلم يف استعارة األعضاء ملا ليس من 

حاجـب   وجه النـار، عـني املـاء،    املال، رأس األمر،
لكالم النحوي أو معىن هذا أن صدق ا .)125( »…الشمس

 ميكن تقييمه خارج فهم ال هذه الناحية، من عدم صدقه،

 الكـل  هي اليت االستعارية الطاقة متنحها اليت اإلمكانات«

، )126( »معينـة  ثقافة يف ما معرفة فيه تروج الذي املشترك
عرفه ال يكـوف وجنسـون، هـو     وهذا الكل، كما

جيعـل  التجربة واخليال واللغة، فهذه العناصر هي مـا  
فالصـدق  «التفاعل ممكنا بني صانع االستعارة ومتلقيها 

حتدد نسبته إىل نسق تصوري معني وإىل االسـتعارات  
  .)127( »اليت تبنيه
  خامتة  .6
املصطلحية اليت قدمناها تفيد نعتقد أن النماذج   

أن االستعماالت املصـطلحية النحويـة    :ن، أوهلمايأمر
العريب لكيفيات التكلم  التراثي بالتصور تتصل أميا اتصال

وهي يف جمملـها كيفيـات    عن شؤون العلم وأغراضه،
سـنن   به مـن  متاح ومسموح خترج عما هو ال ومناح
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ومل . خصوصا يف عالقة اللفظ بـاملعىن  ،التكلم بالعربية
تكن هذه املساوقة بغري وعي، بل كانت على عكـس  

 خالصته أن العربية تعكس ،ذلك موجهة باختيار معريف
  .»النموذج األمثل للغة الفكرية «

فهو أن التأريخ للمصطلح النحوي،  :أما ثانيهما
كيفما كانت أشكاله وأوعيته، ينبغي أن يرصـد كـل   
االستعماالت ويدوا، ألن احلقيقي منـها واجملـازي   

كالمها جزء ال يتجزء من الرصيد املصطلحي النحوي، 
ـ     مية بل إما يتكامالن معـا يف متثـل النحـاة للتس

واستعماهلا، متثل جيعل مقبولية استعمال االسم رهينـة  
. تكلمني وثقافتهممبدى اندماجه بكيفية جيدة يف لغة امل

إن املعىن إذا تصور  «: وهذا ما خلصه القرطاجين بقوله
ساغ أن يستعمل يف الكالم املصوغ على قوانني العرب، 

  .)128( »وإن مل يكن لذلك املعىن نظري يف كالمهم
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فالكالم لُع  
"الدراسات السيكوعصبيةو دراسة يف ضوء علم اللغة التطبيقي  

 لياتهآو املعاصرة لفهم أساسيات احلدث اللغوي"  
  

  )*( ر جبار صاحلعام.د
  

  أمهية الدراسة و تساؤالا

مة اليت امله املوضوعاتيعترب موضوع الكالم من 
     م،كالالو احملدثني من علماء اللغة،اء وشغلت القدم

وغريهم  ،االجتماع وعلم التربية،و والطب،وعلم النفس،
ات األخرى، وقد أكد صصمن العلماء يف جماالت التخ

     درة على االتصال، أمهية الكالم يف الق هؤالء مجيعاً
 واالجتماعي العقلي والفكري ويف النمو وعلى التوافق،

والنفسي إخل.....والتربوي.  

 ،نسانيةإلا احلضارة تطور على جوهرياً تأثرياًللكالم  إن
العديد من اتمعات يف  ،الستشهادتمتع به الكتابة باتال 
من غري أن تطور  ،ازدهرتنسانية اليت تطورت وإلا

النعرف حضارة كانت تفتقر و ،الكتابةللقراءة و نظاماً
  .إىل الكالم

توضيح ما  ،لقد حاول الفالسفة على مر العصور
فوصفوه مرة بعد  ،غريه من املخلوقات مييز اإلنسان عن

حقيقة " و " سياسيحيوان "و"عقالينّكائن "أخرى بأنه 
 فقد أمجع ،أما يف العصور احلديثة".عنصر حر"و"،فكرةم

على  ،يف شىت نواحي جماالت املعرفة،العديد من الباحثني
  .أن القدرة الكالمية هي الصفة األمسى اليت متيز اإلنسان

  

 .أ قولجيدر بنا اإلشارة إىل  ،صددال يف هذاو
 من تعريف اإلنسان بأنه بدالً:()E.Cassier(يه كاسري

ففي  ؛)"حيوان رمزي"جيب أن نعرفه بأنه" حيوان عاقل"
بني ما يفرق بينه و، ويتضح ما مييزه فعالً ،هذا التعريف

من هنا نستطيع واع األخرى من الكائنات احلية، واألن
  .اإلنسان إىل احلضارة فهم الطريق اخلاص الذي سلكه

 ،لوك الرمزيالسو أن التفكري الرمزي ،من الثابتو
ن كل تقدم يف أعامل اليت متيز حياة اإلنسان، ومن أبرز امل

  .رينصاحلضارة يركز على هذين العن

ز، من الرمو عديدة اًَأنواع هناك نفإ ،معلوم هو كماو
الرسومات و املرور، وعالمات احلوار، إشارات :مثل
تظل الكلمات  ،مع هذاو. رموز الرياضية والكيميائيةالو

يستطيع اإلنسان أن  اطريقه فعن؛ ألوىلمتثل لغة الرمز ا
يستطيع أن و ،لآلخرينلنفسه و عن حقيقته يكشف متاماً

 اعن طريقه، ويندمج بصورة فعالة يف احلياة االجتماعية
  .األفكاريتبادل اخلربات و

وإضفاء  ،اليومي مراقبة نشاطهكما يستطيع برجمة و
كما يسترجع ،الفكريو العقليالوعي على تراثه النظام و
حيتفظ يف وويتوقع املستقبل بفراسة، بوضوح، املاضي
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يعقد مقارنات خفية اكرة بتقاليد الشعوب املختلفة، والذ
  .بني الثقافات املختلفة

التكوين و ،على نطاق واسع ،ليم الكالم يلتقيإن تع
د لوجيي استيفانيينيؤك هلذاو ،العقلي)Luigi Stefanini (

ما هو إال تعليمه التفكري  م الطفل التحدث جيداًأن تعلُّ"
 ، كلمةهو إال تعبري و ام ،حد ذاته يف ،وألن التفكري ،جيداً
د بعيقوم لكي   ميكن تعليم الطفل أن يفكر أوالفإنه ال

لكن التفكري ينمو مع ذلك مبطابقة كلماته مع أفكاره، و
عطي هلذا فإن الكالم يو. بصورة متوازنة يف احلياة كالمال

 بقدر ما تأخذ منه ،ملعاناًو وضوحاًو انسجاماً التفكري
  .األشياء هذه

بشكل  ،يعتمد ن اتمع اإلنساينّإخالصة القول، و
لتبادل املعلومات  السهلو احلر الطريق على ،أساسي   

أن  نوهلذا السبب وجد اإلنسا بني أفراده، األفكارو
  .األكثر فعالية يف االتصالو ،الكالم هو وسيلته املثلى

إىل دوائر  مستنداً ،قد عاجل الباحث مسائل البحثو
اؤالت التس عن بذلك اإلجابة العلوم ذات الصلة، حماوالً

  :البحث الرئيسية اآلتية، اليت تثريها موضوعات

صلته ة، وما هي عناصره األساسيو ما هو الكالم، .1
 باللغة؟

 ستقبال؟الااإلرسال و عملية مؤطرات ومسار ما هي .2
لدماغية الالزمة لنشاط اإلرسال ماهي التركيبات ا  .3

 ؟ ستقبالالاو
 موقع الكالم يف عملية الالتناظر الوظيفي ما هو  .4

 لنصفي الكرة املخيني؟
 
 
 

  :الكالم و عناصره األساسية

 ةعملي هو ،)T.Milewski( يعرفه كما ،الكالم .1
م األول بإخبار  شخصني، يقوبني الصويتّتخاطب ال

  ).11 :7(ما  الثاين عن شيء

هو جمموعة فريى أن الكالم  )M.Maruszewski(أما
، كل عملية التخاطب مبساعدة اللغةالنشاطات اليت تش

. يسية اليت ختدم عملية التخاطبتعترب الوسيلة الرئ واليت
قواعد حتقيق يف  فإن الكالم هو النشاط الفردي ،بذلكو

رسال اإليعود  النشاطات هذه إىلو ،التخاطبف داللغة 
  ).10:45(االستقبال و

  .)Components of Speech(عناصر الكالم  .2

  :اآلتيةيتكون الكالم من العناصر 

  )Language(اللغة  -أ
    ،جتماعياهي نتاج وهي أحد عناصر الكالم، و

تشمل الدرجة و.)Two Classes(نظام ذو درجتني و
 )Words(الكلمات  ،املستقلة )symbols( الرموز :األوىل
وغري املستقلة،     ،)Phraseological(عالقاا التركيبية و
 ،)Prosodic Features( اليت نعين ا الصفات التطوحييةو

، )Rhythm( يقاعإبشكل  الشفوي املوضوع يف فذنت واليت

 يف املوضوع املكتوب و ،)Melody( نغمو،)Accent( ونرب
 من خالل عالمات الترقيم )Signalized( به صىاملو

)Punctuation Marks(، دات كذلك من أصغر الوحو
من  يف املوضوع الشفوي اليت تنفذو )Phonem(اللغوية 

يف املوضوع املكتوب من و ،)Sounds(خالل األصوات 
على سبيل  به، صىيف املوضوع املوف، وحلروخالل ا
خالل توليف من  )Morse Code( سمورنظام  املثال



 

 

)Combination( أصغر وحدة  ،أخرياًو قواطع،لنقاط و
م من النظاالدرجة الثانية أما  .)Morpheme( صرفية
اليت على و ،القواعديةاألسس ة فتشمل منظوم اللغوي
 )Text(املوضوع  يعرفو ،املستقلة الرموز من يبىن أساسها
  .)6: 31- 32(االتصال يعترب احللقة الرئيسية يف عملية الذي

 )Text(املوضوع  - ب 

 ناقال وعاء، أو ميتلك هيئةو، ةرسلَهو املعلومات املُو
)Substantiation( ًالذي اإلرسال ب شكل سح، متنوعا

نتيجة ذلك أشكال وتتكون . حتدده قناة نقل املعلومات
مكونة ) موصى ا- كتابية-شفوية( ة للموضوعاتخمتلف

كن ضوع مميف كل موو. ة عملية اإلرسالبذلك حصيل
؛ تللمعلوما التنظيم اللغوي وهو ،)Content( احملتوى :متيز

أي  ؛سدالوعاء الناقل أو ا ،أي األفكار، الصيغة اللغوية
  :الذي يظهر يف مستوينيو )ةناقل الفكر( هيئة املوضوع

 -النغم -النرب(:)supersegmental( التطوحيي املستوى-1
  ).اإليقاع

2-املستوى املقطعي )segmental(: )أحرف -أصوات- 
 .)6: 37, 12:12() إشارات

 )Transmission( اإلرسال -ـج

 ،القنوات املناسبة مبختلف ،املعلومات توصيل به نعينو
وخمتلف املوضوعات  الكتابة،و فالتكلم، .املوضوع هليئة

هي عملية بناء موضوع يف هيئة صوتية،  ،ا املوصى
التكلم،  نفإ ،ذاو.) Acoustic( يةو مسعمكتوبة، بصرية أ

  .ةميكن حتديدها بأهنا ناقلة الفكر ،اإلمياءوالكتابة و

  

  

 ) Reception(ستقبال الا -د

فقد يكون  .اإلرسال كللش مالئماً ويكون
 -35,12:12( إخل... ، أو ملسياًأوبصرياً اً،مسعيستقبال الا

34 :6(.  

ينهما بالعالقات املتبادلة إن العناصر املكونة للكالم و
  :يتآليوضحها املخطط ا

  
  
  
  
  

    خخخ    
  
  
  
  
  
  

  

 العالقة بني الكالم وعناصره املكونة، و ميوضح الكال: 1خمطط
  .تصال اللغويلالو األشكال األخرى 

يقول  ،حول العالقة املتبادلة بني عناصر الكالمو
)T.milewski(: "هي نتاج بعضها ربعألن املراحل اإ، 
 "جتريديا" لغة باعتبارها نظاماًإن ال.بعض ىلإ بعضها ستندي

فإهنا أساس عملية التكلم جتماعية، الا )Norms( ريللمعاي
)Talking( املعاناة الفردية امللموسة  للتعبري عن الفكر و
)Concrete(. يتفق  ،املعرب عنه يف الكالم ،ألن احملتوىو

يصبح  ، فإن التكلم الفردياالجتماعية للغةمع املعايري 

Sender 
ُ مرِسل

Transmission 
:اإلرسال من خالل. 2  
  التكــلــم - أ
  كتابةال -ب
 :اإليماء أو اإلشارة -جـ

Receiver 
 لستقِبُم

Language 
اللغة. 1  

Reception 
  :االستقبال بمساعدة - 4
  )أو البصر(السمع . أ
  )اإلحساس(البصر . ب
  اإلحساس-البصر-السمع. جـ

  
Information 

  :معلومات في هيئة -3
  وّيموضوع شف. أ
يل آتابة عادية أو طريقة بر(مكتوب  موضوع .ب

  )على سبيل المثال
مورس، إشارات باألصابع،(به موصى موضوع.جـ

  )ضوئية



 

 

للفهم  نتاج املستمرالو ،لعملية الفهم" اجتماعياً" مصدراً
تصبح و ري اللغة،منه معاي نستخلص الذي هو املوضوع،

 ،تظهر إن املراحل األربع .جديد لتكلم أساساً املعايري
 )penetrate( اًبعض بعضها يتخللو ،مغلقة دائرة ونةًمك

)11:8(.  

  ستقبالالاعملية اإلرسال و

كيل حمتويات فكرية إىل تشإن اإلرسال يستند 
هذا اإليصال يكون و. إىل املستقبل وإيصاهلا حمددة

هذه تسبب و .بة ألعضاء الكالممبساعدة حركات مناس
؛ جلزيئات اهلواء )Vibration( اهتزازاتتكوين احلركات 

إهنا جمموعة النشاطات اليت تستند إىل  .أي األصوات
ية العمليات الفكرملدركات والتصورات وإعادة تشكيل ا
 حتتتقع إن احلركات النطقية املنفذة  .يف رموز صوتية

  . بط مسعية حسيةعمليات ض

 تركيبة هو اإلرسال نأ ),Z.Tarkowski 1992(يؤكد

)Composition( تلقائية )automatical( ةتماسكمو 
)consolidate( تطور اإلنسان يف )ontogeny( ، الذي و

 ،توليد ،ختطيط(مراحل دعي النشاط املشترك لعدة يست
مراحل و. يف عملية تشكيل املوضوع الشفوي )برجمة

  :هذه العملية هي

تعين أن لدى املرسل و :)Motivation(الدافع  مرحلة -
  .فكرة عامة عن موضوع ما يرغب يف بنائه

، لتخطيط اللغويا( :)Thinking(مرحلة التفكري  -
هي تستند إىل عملية و، )النحوي التخطيط الداليلّ

  .دمج للعناصر اللغوية اليت تكون املوضوعو ختيارا

 :)Motoric regulation( احلركي التنظيم مرحلة -
 ، اليت يتكون على)لداخليالربجمة احلركية، الكالم ا(

 )Sequence( برنامج احلركات املتعاقبةأساسها 
 .للكالم املصاحبة

، الم اخلارجيالك( :)Execution(مرحلة التنفيذ  -
لوجود ا حيز إىل تظهر فيها، و)تنفيذيالربنامج ال
حمددة  النطقيةو والصوتية التنفسية، األعضاء حركات

القشرة الدماغية  من القادمة احلركية اإلشارات خالل من
)Cerebral Cortex( إىل عضالت هذه األعضاء.  

) الضبط السمعي( املوضوع  تشكيلمرحلة ضبط  -
)Control of hearing(، يت متكن من هي املرحلة الو

ة الظهور يف كل مرحلة من التقاط األخطاء احملتمل
. هذه األخطاءكن إزاحة وبفضلها مي ،السابقة املراحل

ويوجد بني املراحل، املذكورة أعاله، خطوات انتقالية 
)passage(، هي كاآليتو ،"املراحل بني ما"يسمى ما أو:  

  ما بني املراحل  املراحل
لتفكري ايف  تشكيل الدافعية  الدافعية

توفيقية  معلومات داللية(
Syncretistics(  

املعلومات الداللية حتويل   التفكري
  يف برنامج حركي ةالنحوي

التنظيم احلركي  يف  تشفري الربنامج احلركي
حركات يف األعضاء 

 التنفسية، الصوتية والنطقية
  مرحلة التنفيذ

  

ما (قالية نتالاملراحل اويف كل املراحل املذكورة و
 ،)Emotional Filter(يظهراملرشح االنفعايلّ ،)بني املراحل

 ،تسري ذا القدر أو ذاك ،)Control(عملية ضبط و 
معىن موضوعنا،  نضبط بشكل رئيسي .بشكل واعٍ

صورة عامة عمل ، وببشكل أقل اجلانب القواعديو



 

 

فيتضح يف  ،أما النشاط املرشح االنفعايلّ. أعضاء الكالم
 Dominant(املهيمن عاكساً االنفعال  ،وى الداليلّاحملت

Emotion ( )15:11(.  

  ن التنظيم االنفعايلّأ ) N.A.Bitt ،1981( يؤكدو
  :ميكن من

  .توجيه نشاطاتنا الشفوية الذاتية -

 .التأثري بواسطة املوضوع على اآلخرين -

- لل و املستقبِالنشاط املتبادل بني املرس.  

أن يتكون  كنوضوع ميأن امل" يتضح من ذلكو
 عدا ذلك، جيب أن منتلك شيئاً .فقط عندما نريد الكالم

    ،نعتين مبعىن احلديثو ،ما للحديث به، نوصل أفكاراً
ا بأشكال عنه حناول أيضا أن تكون هذه األفكار معرباًو

 يفنضعها وفردات قي تركيب املإذن ننت. قواعدية مناسبة
أصوات  اسطةحناول احلديث ا بوو ،مجل صحيحة

 بفضل التنسيق ،اليت تتكون بدورهاو احمليط، لدى مفهومة

)Coordination(، اجلهاز بني الصويتّو ،التنفسي ،
نعري و ،ناحديث نضبط فنحن لمعندما نتك .النطقيو

 يف الوقتو )tenor( مغزاهو، االهتمام إىل معناه، وصيغته
 عندما نكون يفو .عدهلانو نلتقط خمتلف األخطاء نفسه

حالة عدم الفهم من قله نعدل حديثنا وجنع ،نل اآلخريب
، نفسه الوقت مستمعون يفو حنن متحدثون .أكثر دقة

ات انفعالية مسحع لنشاط ذي خنضتنتابنا مشاعر ما، و
 ،ت نفسه تقريباالوقيف  ت تسري،العملياكل هذه .حمددة
تسري و ،عالية بدرجة )Automatical( تلقائية بصفة

  .)15:11(" لفة من وعينامبسامهات خمت

ييز األصوات فهو يعتمد على مت ،ستقبالالاأما 
يف  ةمعىن كل مفرد ألن.ربطها مبحتوى حمدداملسموعة و

أي يعتمد على  ؛اجلملة يستند إىل باقي مفردات اجلملة
حتفاظ مبعىن الفهم اجلملة يتطلب او. )Context( السياق

وفقا  ا،ضورهباستمرارية ححتفاظ الااملفردات املسموعة و
  .]14:69[للمفردات الالحقة

تمد على جتميع املوجات إن ميكانزم االستقبال يع
اليت ان األذن، وول صبمن ق)جزيئات اهلواء(الصوتية 

دثة حركة يف غشاء حم ،تدخل القناة السمعية اخلارجية
األذن ذن اخلارجية وحدود األ دعن الطبلة املوجود

العظيمات  ىحدإمباشرة  رتبط بغشاء الطبلةوت. الوسطى
يت حتمل الو- )Hammer( املطرقة- الثالث لألذن الوسطى

ان سندال :هيو وصلها إىل العظيمات املتبقية،تالذبذبات و
)Anvil(، الركاب و)Stirrup(. ترتبط األذن الوسطى و

 ،حة البويضيةالفت: باألذن الداخلية بواسطة فتحتني
على  ،لبويضيةيعمل غشاء الفتحة او .الدائرية الفتحةو

 من الركاب إىل السائل اللمفاوي ،هتزازاتالنقل ا
بة استجا اليت تسبب الحقاًو ،يف األذن الداخلية اخلارجي

يف عضو كوريت و. املستقبل للذبذبات -عضو كوريت
 )Mechanical Stimulants(ختضع املثريات امليكانيكية 

  ازات عصبيةإىل إيع  )Transformation(لعملية حتويل 
إىل القشرة ،بفضل األنسجة العصبية، اليت تنتقلو

إن استقبال .إىل حقائق واعية؛ أي الفهممث اغية الدم
م فهم الكالو.أي فهمهاستقبال الكالم؛ األصوات يؤطر 

ى ال يعتمد علألنه هو نشاط معقد للقشرة الدماغية، 
األذن الكالمية  أيضاً على لكنو ،حدة السمع فقط

)Phonematic Ear(ييز املفردات أي القدرة على مت ؛  
غة لدرجة املعرفة بالعلى الذكاء العام وو األصوات،و

  .]14:70-71[املعنية 



 

 

     اإلرسال  لنشاط الالزمة الدماغية التركيبات
  ستقبالالاو

يتحقق  ،املنفذ بصيغة الكالم ،تصال اللغويالإن ا
ك لتركيبات عصبية متنوعة مكونة بفضل النشاط املشتر

 Functional Brain("ة الدماغية الوظيفية للكالمنظومامل"

System of Speech ( .مراكز كالمية"كرة وجودإن ف "
)Speech Centers( منعزلة، أو فكرة "ضد التموضعي "ََ 
)Antilocalization ( اليت ترى أن الدماغ يعمل ككتلة
يف نشاط الكالم، )Unspecialized Mass( ةمتخصص غري

أدلة عملية يف أحباث علم أعصاب اللغة هلما  ال توجد
)Neurolinguistics(.وملموسية دقة األكثر ،التفسري ولعل، 
 ،للوظائف الدينامي التموضع نظرية قدمته الذي هو
 ، )Functional System( الوظيفية املنظومة مفهومو

يف  )Brain Organs( ةلآللة الدماغي )Model( جكنموذَ
ه النظرية، فإن الكالم هو هلذ ووفقاً. نشاط الكالم

كل جزء يساهم ة عدة أجزاء خمتلفة من الدماغ، ووظيف
يلعب بوظيفته اخلاصة، و ارتباطاً ،يف تنظيم نشاط الكالم

 النشاطات يف تأمني املسار املالئم هلذه  خمتلفاً دوراً
]292-10:291[.  

 الوظيفي الالتناظر الدماغ يف يوجد كما
)Functional Asymmetry(جمال تنظيم نشاط  يف

ويستند إىل عدم تساوي مسامهة نصفي الكرة   م،الكال
 .نظيميف هذا الت )Cerebral Hemispheres(املخيني 

األيسر يف أغلب (أحد نصفي الكرة املخيني  يلعبو
النصف اآلخر و،  )Dominant(الدور املهيمن ) األحيان
غري مساهم، أو مساهم بدرجة  ،)Submissive(خاضع 
هذا الالتناظر حيصل يف و. يف تنظيم نشاط الكالم ،قليلة

املراحل املبكرة أما يف  ،)Ontogeny( تطور العضويةإطار 
  .لم يالحظ ذلكفللعضوية 

  Dominant(املهيمن  املخيالنصف  يف إطارو

Hemisphere (، تساهم كل تركيبته العصبية يف تنظيم  ال
منطقة "دعىتركيبة توتقوم ذا الدور  ؛نشاط الكالم

سط تموضعة يف اجلزء األوم، )Area of speech("الكالم
شمل بعض مناطق الفص تو ،املخيمن نصف الكرة 

اجلبهي )Frontal Lobe(، الفصو اجلداري )Parietal 

Lobe(، ّالصدغيالفص و )Lobe Temporal(. كن ميو
 بعض املناطق حتت القشرية ،الكالم أن تساهم يف نشاط

(Sub Cortex) أيضاً ض املناطق العميقةبعو.   

أي أن التركيبات  ؛إن منطقة الكالم تتنوع وظيفياً
فة يف نشاط اليت تدخل يف تشكيلها تؤدي وظائف خمتل

من  اجلزء األمامي فإن ،شيء من التبسيطوب. الكالم
. يف تنظيم نشاط اإلرسال أساسياً يلعب دوراً ،املنطقة

نشاط استقبال   ظيفة تنظيمفيقوم بو، اخللفيأما اجلزء 
أن العطب الذي يصيب  ،يشهد على ذلكو ؛الكالم

يف الوقت ينعكس على إرسال الكالم اجلزء األمامي ،
ضطراب يف ا ،الذي يسبب فيه عطب اجلزء اخللفي

ال  ا ال يعين أن اجلزء األماميولكن هذ. استقبال الكالم
ال يساهم  أن اجلزء اخللفيساهم يف استقبال الكالم، وي
 ،قد أكدت نتائج األحباث امليدانيةو. إرسال الكالم يف

 أن ،اخلاصة مبختلف األعطاب اليت تصيب مناطق الكالم
يتطلب  ،ستقبالالا، لعملية اإلرسال واملسار الصحيح

 .إن مل يكن كلها ،فاعلية معظم أجزاء منطقة الكالم
  ).2،1الشكل  :نظرا. ( )10:292-  293(



 

 

  
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  
  
  
  

  :األيسر  لنصف الكرة المخّي  مبسط  مخطط:   2شكل 
A  :المنطقة الحرآية للكالم  

B :المنطقة السمعية للكالم  

  –وتبدو فيه مناطق الكالم . المخ األيسر نصف يوضح :  1شكل 
  ، والقفوّيرّيدا، والج الجبهّي –والفصوص األربعة : وفيرنيكابروآا 

  والشق المرآزّي والشق الجانبّي:  والصدغّي

       PARIETAL LOBE 
 الفص الجبهّي فص الجدارّيال

  الشق الجانبّي
 )شق سيلفيوس(

  االخدود المرآزي
  )شق روالندو( 

  :المنطقة الخلفية الحسية القفوية
  الجدارية والصدغية للكــالم

  )فيرنيكا منطقة متضمنة(
 " T.P.O " 

  شق  روالندو
   ضافيةالمنطقة اإل

  للكالم الحرآية   

FRONTAL  LOBE 
 

LATERAL FISSURE 

TEMPORAL  
LOBE 

ّالفص القفوي  
OCCIPITAL   

LOBE

 شق سليفيوس

Central sulcus 
 

  الفص الصدغي



 

 

  :اآليتعلى  دتعتم ،الكالم استقبالإرسال و إن عملية

 املخيحيث يشكل األساس  ،نشاط الدماغ -1
 مهمةكذلك و  تنشأ يف التركيبات القشرية،للظواهر اليت

ل يف املنظومة خارج اهلرمية تشكّتالظواهر اليت 
)Extrapyramidal( الطرق العصبيةو)Nerve (Pathway.        

  ، )التنفسية، الصوتية، النطقية( ة الكالمجهزأ -2
املعتمدة كذلك و ،ل التركيبات القشريةبقمن املوجهة و

  ،)Nerve peripheral(على نشاط األعصاب احمليطية 
  .ة املذكورةلألجهز يعلى البناء التشرحيو

الذي يؤطر  ،خصوصيتهنشاط عضو السمع، و -3
يقوم ون، خريفهم كالم األشخاص اآلعملية مسع و

لكالم  ،)Autocontrol( ذايتّكذلك بعملية الضبط ال
الكالم  بصار يف استقبالإلكما يساهم عضو ا. املرسل

  .) 14:25(املتكلم  من خالل قراءة حركات شفيت

، )Styczek(،كما حتدده الكاتبة نشاط اإلرسالو
هو جمموعة النشاط الذي يستند إىل إعادة تشكيل 

رموز  يف ،الفكرية عملياتالو والتصورات املدركات
  . صوتية

، حتت عمليات ضبط املنفذة احلركات النطقيةتقع 
ساهم يف نشاط اإلرسال املنطقة املخية ت، ومسعية حسية

 كذلك اجلزء اخللفي، و)منطقة بروكا( األمامية احلركية 
 ،هو أن كل وظيفة ،لسائدا تراضفالاو.من مناطق الكالم

من مناطق  معيناً م جزءاًئتال ،عملية الكالمذات صلة ب
 ، أن برجمة املوضوعاتاملذكورة الكاتبةتؤكد و .الكالم

)Texts Programming( ،يار املفردات، اختو ،اهاحمتوو
وضعة املتم(للفص اجلبهييعتمد على التركيبات املخية 
ميكن أن نوضح آليات و ).إىل األمام من منطقة بروكا

مناطق املخية ذات لل يف ضوء التنوع الوظيفي ،اإلرسال
  :كما يأيتالعالقة 

 وفقاً ،ربطهاو معانيها،، من حيث اختيار املفردات .1
هذا يرتبط واعدية املعمول ا يف لغة ما، ولألسس الق

ة يباحلدود اليت تقترب منها املناطق الصدغية اجلدار
باملنطقة الترابطية ما يسمى  أو ،(T-P-O) القفوية

)Association Area(.  

ضرورية لبناء اآلثار السمعية للمفردات الاستحضار  .2
هذا يرتبط و ،)التركيب السمعيالتحليل و(املوضوع 

 . )Temporal Area(باملنطقة الصدغية 
  :الذي يستند إىل الترتيب اخلطيتنظيم املوضوع، و .3

عدية، القوااألسس  على احلفاظ عم ،مجلة-مفردة-صوت
احلركية  املنطقة(وظيفة منطقة بروكا إىل عود اليت ت
  ).األمامية

املرتبطة بوضع أجهزة  ،ج األصواتاإلحساس بنماذ .4
الوعي بوضعها، على وظيفة الفص اليت يعتمد  الكالم،
الواقع مباشرة بعد  ،على جزئه األسفل، واجلداري

أخدود روالندو( األخدود املركزي.(  

 املنطقةيف الواقعة ، للكالم ةأما املنطقة احلركية اإلضافي .5
يف النصف  العليا قبل الشق املركزياملهيمن،  املخي

 .حتدثنا بأن وظيفتها غري معروفة فإن أدبيات الدراسة
خالل  ن، متؤكد لنا )Minczakiewicz( بةتاالكولكن 
أنه من احملتمل أن تقوم هذه املنطقة  ،ات امليدانخرب

صوات األمرتبطة بعملية استحضار ، بوظيفة مساعدة
 أما .الكالمو املفردات املقاطع، ءلبنا الضرورية

)Maruszewski(، يف  ،أساسياً أهنا تلعب دوراً فيؤكد
: 26 ،10 :293( اإلرساللنشاط  الديناميتأمني التنظيم 

12 ،69 - 14:68 .( 



 

 

طة بسماع فهي مرتب، )الفهم(ملية االستقبال أما ع
مبحتوى  ا، وربطه)لتركيباالتحليل و(ات الكالم أصو
د هذه على منظومة وظيفية معقدة، تساهم وتعتم. حمدد

األجزاء التالية فيها بشكل أساسي :  

هذا يتطلب عضو مسع و ،مساع أصوات الكالم .1
  .فاعالً

يعتمد و ،)تركيبحتليل و( األصوات ييزمت على القدرة .2
الواقع يف املنطقة الصدغية  ،ذلك على مركز فرينيكا

يف التلفيف العلوي. 
 ،أي إمكانية االحتفاظ ؛ةالذاكرة السمعية الشفوي .3

رية املفردات املرتبطة بعالقات اباستمر ،يف الذاكرة
د يعتمو ،القدرة على متيز املفرداتو ،منطقية قواعدية

 .ذلك على اجلزء األوسط للمنطقة الصدغية
، اجلملو تللمفردا ،)املعىن( الداليلّ التميز على القدرة .4

طقية االرتباطات املن، و)Context( ياقهايف ضوء س
يرتبط ذلك بوظيفة املنطقة اجلدارية و .القواعدية
  .) Area  Parietal- Occipital (القفوية

ة من منطق اجلزء األماميمن احملتمل أن يساهم  .5
           الداخلي بالكالم املرتبط النشاط يف ،الكالم

)Internal Speech(،  الذي يساعد على تشفري معىن
  .كالمعند استقبال ال، املوضوعات

) خارج منطقة الكالم( اجلبهية الفصوص منطقة تؤمن .6
استقبال املوضوعات  أثناء يف ،السريع االتصال إمكانية

)70 - 14:69(. 

  لنصفي الكرة املخيني  الالتناظر الوظيفيالكالم و

الالتناظر  مفهوم عن ،حاليا احلديث جيري
)Asymmetry( ّالوظيفي، أكثر من احلديث التقليدي 

ألحد نصفي املخية،  )Domination(مفهوم اهليمنة عن 
  .الكرة املخيني على اآلخر

 )Left Hemisphere( األيسر املخيإن النصف 

. تللمعلومااللغوية و التحليلية املعاجلات من بسلسلة يرتبط
األذى الذي قد يصيب  ةخصوصي ،رتبط بذلك أيضاتو

ية ل اضطراببأشكا منعكساً ،املخيأجزاء هذا النصف 
 ّأما الصفة املميزة للنصف املخي .يف الوظائف املذكورة

 الكلي النشاط فهو ،)Right Hemisphere(األمين
)Holistically( من الناحية  ،تنوعاً األقل الذي يقرر طبيعته

من األسباب اليت أدت إىل االقتناع و. )1,13(الوظيفية 
احلقيقة ،األيسر بعدم احلديث عن هيمنة النصف املخي 

 ،يظهر كفاءة عالية ،األمين املخيأن النصف  ،اليت تؤكد
مثل يف إجناز املسائل اليت تتطلب حتديدات مكانية، 

  .)7:51(االنفعاالت الرسومات و

تالف يف وظيفة املخ عند اخ ،أيضا ،كما لوحظ
أكثر هيمنة جانبية  حيث يبدو الرجال ؛النساءالرجال و

)Lateralization(، غري  أوت اللغوية، سواء يف املعاجلا
مميزة هيمنة واضحة و لدى الرجال، ظيالحو. اللغوية

ئل ذات الطبيعة عند اجناز املسا ،لنصف املخ األيسر
سائل ذات الصلة باملعرفة البصرية اللغوية، أما بالنسبة للم

 املخيأكرب للنصف  فتستدعي لديهم دوراً ،كانيةامل
سواء عند من هذه املعطيات، د مت التأكوقد . ألمينا

اب يف عرضوا ألعطأو عند الذين ت ،األشخاص األصحاء
  .املخ

 يبد واضحاً مل ،املذكور أعاله ،تناظرإن هذا الال
بنفس الدرجة لدى النساء، كما يالحظ لديهن سيطرة 

عند استقبال املثريات  ،األمين املخيواضحة للنصف 
ومن . )3.13( ،تعبريات الوجهمثل املرتبطة باالنفعاالت، 



 

 

شارات اإلإىل أن النساء يستقبلن  ،اإلشارة هنا ضروريال
شارات إلامن ضمنها أيضاً غري اللغوية بشكل أفضل، و
  .)7:51( اليت يرسلها املرسل تلقائياً

 )Dichotomy(ن االنقسام أ ،األحباث املعاصرة وتؤكد
املرتبط بالنشاطات املخيني، لنصفي الكرة  ،التقليدي
ليس كما هو متوقع، حيث يالحظ  ،غري اللغويةو اللغوية

 ،األمين املخيالذي يصيب نصف الكرة  ،أن العطب
راب يف الكالم، على الرغم من كن أن يؤدي إىل اضطمي
الذي يصيب نصف املخ لعطب با اً، قياسأضعف أنه

اضطراب يف فهم  ،قبل كل شيء ،يالحظو. األيسر
فهم النكات، ، وبشكل خاص يف املوضوعات املركبة

  .)2,4( معىن القصصثال ومألاو

املصابني بأعطاب يف النصف  ،املرضى وتتضح لدى
االنفعالية للحديث،   اهرظامل يزيمت يف صعوبات ،للمخ األمين

 Tucker , Watson and) ذلك كل منكما أكد 

Heliman 1977) )16( فقد تبني أن املرضى؛، 
املفحوصني من قل يف نصف الكرة واملصابني بشل ،لهمب

الذي  ،عوا حتديد طبيعة االنفعالمل يستطي ،مينألا ياملخ
 كما يؤكد الكتاب. يتضمنه املوضوع املعروض عليهم

  اص األصحاء لديهم اجتاه واضح أن األشخ ،نفسه
 .نفعاالتسؤال يثري اال عند اإلجابة عن،سارىل اليإر للنظ
التدخل الكبري لنصف  ،كما هو معروف ،هذا يؤكدو

املسألة اليت تستدعي فإن  ،باملقابلو.نميألا املخيالكرة 
تدفع الشخص إىل النظر إىل  ،معاجلتها معلومات لغوية

  .)9( اليمىناجلهة 

، من املفحوصني ،اليت طلب فيها احلاالت يف كذلكو
املتضمنة يف املوضوع  ،)Mood( احلالة املزاجية شرح

واحد  وقت يف ،األذنني طريق عن ،املوجه إليهم

)Dichotic Listening( فقد الحظ الباحثون اهليمنة ،
وال . األمين املخيأي النصف  ؛الواضحة لألذن اليسرى

يستقبل  ،املخيأن هذا النصف  ،التذكري هنا بد من
لتقاطع الطرق  نظراً،اليسرى للجسماإليعازات من اجلهة 

  .قبل وصوهلا إىل مراكز الدماغ املناسبة ،العصبية

 1958( نظر توجها ،أعاله ،املعطيات تؤكدو

Jackson ( )5(،  من أن نصف الكرةاألمين مرتبط  املخي
التلقائية  التعبريات من نميكّ ا، كمباالنفعاالت

)Automatical(، اليت ال حيتاج تكوينها إىل وعي و    
فهو مرتبط بالبناء  ،األيسر املخي أما النصف. و منطقأ

بعض  تشريو .والتماسك يف املوضوعات املنطقيالواعي و
 ،مينألا املخيللنصف  ،ات اللغويةىل اإلمكانإ ،األحباث
يف  ،عمليات جراحية لديهم أجريت الذين املرضى عند

 Corpus( ينفَ، يف حالة قطع اجلسم الثَّة املبكرةالطفول

Callosum(. لدى  ،ات لغوية حمددةكذلك إمكانو
. األيسر املخيبعطب يف النصف  املرضى املصابني مبكراً

ن ظهور إمكانية أ )1989Bradshaw,( )1(وضح أ قدو
يقع  ضمن عملية  ،ملرضىا هؤالءعند  ،املعاجلات اللغوية

الوظائف املضطربة، كما  يف )Compensation( التعويض
مع املرضى املصابنيهو احلال يف العالج الطبيعي ، 

 .)Aphasia()113-112 :8 .7:52(اللغوية ةبساحلُ باضطرابات
قدرة النصف  ،أبدا ،ال تعكس ،اتمكانإن هذه اإل

صحاءألمين الوظيفية عند األا املخي.  

ول عليها من اليت مت احلص ،املوضوعات الكتابيةيف و
مين من املخ، فقد ألاب يف اجلزء ااملرضى املصابني بأعط

صعوبات يف التنظيم ، بشكل رئيسي ،لوحظ لديهم
 املخي شللالهلذه املوضوعات، كما هو احلال يف  املكاينّ

لب من أحد قد طُو. مامية للمخألالألجزاء اخللفية و



 

 

تاركاً  ،بةبدأ الكتاف ،لقرية ن يكتب وصفاًأاملرضى 
تاركاً فراغات لكتابة، وبا نصف الورقة من جهة البدء

لكن الكتابة كانت متفقة مع قواعد اإلمالء كبرية، و
)Orthography( .  

ف الكرة أن نص ،أعاله ،من املالحظاتويستنتج 
يف بناء املوضوعات  ،أساسياً ال يلعب دوراً ،األمين املخي

لكن ألصحاء، وعلى األقل عند االشخاص االلغوية، 
كان أكرب مما  ،استقبال هذه املوضوعاتيف  ،دوره
 ،للنصف األمين ،ات احملدودةاإلمكانهذه إن  .متوقعاً

 ،العبارات البسيطة، مثل ألشياء امللموسةا تكمن يف فهم
بني املفردات اليت تتكرر يف أغلب  ،العالقات الدالليةو

العمليات احلسابية ويز الوقت، يأما بالنسبة لتم. األحيان
فهذا غري  ،املبين للمعلوم، وللمجهول املبينو ،املعقدة
إن املهم . )7:52 ،8 :114 -112-8 ،110- 115(ممكن 

 املعطيات اليت تؤكد لنا إمكانية هو ،هنا الضروريو
اليت تسمح بالفهم الدقيق ، واللغويةاجلة املعلومات غريمع

 ،، على سبيل املثالاألمين املخيالنصف  ،للمتحدث
احلية  )Gestures(واحلركات  )Mimesis(إمياءات الوجه 

 )Intentions( غايات فهم علينا يصعب بدوهنا ليتوا املعربة،
 وقد.رة متاماً أحيان كثرية متعذإن مل تكن يف ،املتحدث

لكل  ،اخلصائص الوظيفية )Torrance( قدم لنا الباحث
) 3(كما يوضحها الشكل  ،جانب من جوانب املخ

)17:116(.  

  
  
  
  
 

  نصف املخ األيسر نصف املخ األمين
Right Hemisphere Left Hemisphere  

 
حدسي.  عقلي  
  .يتذكر األمساء  .هالوجويتذكر

  يستجيب للتوجيهات يستجيب للتوجيهات
  .وللشروح ،الكالمية  .أو الرمزية ،صورةامل

جيرب بطريقة عشوائية 
  .اًأقل قيودو

جيرب بطريقة نسقية، مع 
  .التحكم

  .حكامه موضوعيةأ  .إمكانية ذاتية
خمطط منسق  .منطلق وتلقائي.  

يفضل املعلومات غري 
   .املؤكدة، املراوغة

على الصور يف  يعتمد
  .رالتفكري ويف التذكّ

املؤكدة  يفضل املعلومات
   .الثابتة

يعتمد على اللغة يف 
  .التفكري والتذكر

  .قارئ حملل  .قارئ مركب
يفضل الرسم والتعامل مع 

   .األشياء
  يفضل األسئلة املفتوحة

  
 .أكثر حرية مع املشاعر

  .تفسري لغة اجلسم جييد 
  

  .يستعمل االستعارة كثريا
 يسيفضل احلل احلد

  .للمشكالت

    .يفضل الكالم والكتابة
  

يار تخااليفضل اختبارات 
   .من متعدد

  .يتحكم يف املشاعر
تفسري لغة  دجييال  

   .اجلسم
  . يستعمل االستعارة نادراً

 املنطقي احلل يفضل
  .للمشكالت

   
  . لنصفي الكرة املخيني يوضح الالتناظر الوظيفي) 3(شكل 



 

 

بني  ،كثريةحني نستطيع أن نذكر اختالفات  يفو
من املهم أن نتذكر أهنما ف ،نيخصائص كل من اجلانب

 ،تصدروترد  الرسائل نإ ذإ ،فريقاً ا، بوصفهميعمالن معا
حىت أهنما  ،عن طريق األلياف العصبية اليت تصل اجلانبني

حل يتطلب  للمخ، و يشتركان يف معظم النشاط العصيب
أفضل و، قدرات اجلانبني ،يف أغلب األحيان ،املشكالت

  .فيها اجلانبان معاً احللول هي تلك اليت يساهم

  استنتاجات عامة
  :تيةآلاالستنتاجات ا ،من عرضنا السابق ،نستخلص

باعتباره جمموعة النشاطات اليت تشكل  ،إن الكالم .1
مبساعدة اللغة، يتكون من عناصر  ،عملية التخاطب

  .املوضوعو ،اللغةواالستقبال، ورسال، إلا: أربعة

أن تظهر  ،الهاملذكورة أع ،ال ميكن لعناصرالكالم .2
يف دائرة مغلقة، إال مبسامهة  بعضب بعضها ،ترابطها يف

 ،اط الكالمهم يف تنظيم نشست ،فعالة دماغية منظومة
خمتلفاً يف تأمني  لعب دوراًوتوفق وظيفته اخلاصة، 

وتتموضع منطقة  . تالنشاطااملسار املالئم هلذه 
 املخييف اجلزء األوسط من نصف الكرة  ،الكالم

 وتشمل ،)الناس من الغالبية العظمىعند (األيسر 

 .والصدغي ،، واجلدارياجلبهي الفص مناطق بعض
 فتستهد ،ديناميتان عمليتان ،واالستقبال اإلرسال إن .3

إيصال حمتويات فكرية حمددة إىل املستقبل،  ،األوىل
استناداًً إىل عملية  ،فتقوم بتحليل احملتوى ،أما الثانية

يتفق مع  ،ى حمددمتييز األصوات وربطها مبحتو
 .سياق املفردات يف اجلملة

التفكري، التنظيم  الدافع، :يتكون اإلرسال من مراحل .4
احلركيوهناك مراحل . ، التنفيذ والضبط السمعي

 .انتقالية من بني املراحل املذكورة أعاله
أن هناك ظاهرة الالتناظر  ،من البحث أيضاً ،تبنيي .5

الوظيفي ؛ أي ط الكالميف جمال تنظيم نشا ،املخي
ا املخيني يف هذ ي الكرةنصفعدم تساوي مسامهة 

ه نصف الكرة ففي الوقت الذي يقوم في. التنظيم
يف املعاجلات التحليلية  ،األيسر باملهمة األكرب املخي

األمين  املخيواللغوية للمعلومات، يقوم النصف 
تستدعي  الببعض الوظائف اللغوية البسيطة اليت 

كما يقوم مبعاجلة املعلومات غري  ،نطقياًواعياً وم بناًء
فضالً عن دوره يف متييز املظاهر االنفعالية  ،اللغوية

 .للموضوعات

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 
  



 

 

  تعليقات على هامش الدراسة
  
 ،أصغر وحدة لغوية عدمية املعىن=    Phoneme :الفونيم .1

  .واحلروف يف الكتابة ،ومتثل األصوات يف الكالم

 .أصغر وحدة صرفية ذات معىن=Morpheme  :املورفيم .2

احلزمة العصبية  = Corpus Callosum  : ينِفَاجلسم الثَّ .3
نصفي الكرة املخيني، واليت تسمح بتبادل املعلومات اليت تربط 

 .بينهما

الذي يتكون  الغالف الرماديCortex   = :القشرة الدماغية .4
نفسية ويعترب مركز الفعاليات ال ،منه سطح نصفي الكرة املخيني

وتالفيف  ،أو أخاديد ،ويتكون من شقوق. واإلدراكية واللغوية
 .وفصوص ،عديدة

التركيبات العصبية املركزية =    Subcortical :القشريةحتت  .5
 .اليت تقع حتت القشرة الدماغية

الفعاليات النفسية  جمال=    Lateralization :اهليمنة اجلانبية .6
 ،هذه الوظائف األساسيةو. نصفي الكرة املخينياملخصصة ألحد 

قياساً  ،تعترب مهيمنة ،دون غريه املخياملناطة ذا النصف 
 .الثاين الذي ال ميتلكها املخيبالنصف 

7. الالتناظر الوظيفي: Functional asymmetry =  التنوع
وعدم  ،ال الكالمالكرة املخيني يف جمنصفي لنشاط  الوظيفي

دمها دوراً يلعب أح ف يف تنظيمه، حيثتساوي مسامهة كل نص
عند (األيسر  املخيكما هو احلال بالنسبة للنصف  ،أساسياً

دوراً األمين  املخي، ويلعب النصف )الغالبية العظمى من الناس
 .ثانوياً

8. الضبط السمعي : Control of hearing  = عملية التصحيح
أثناء عملية  يف  قبل املرسل نفسهعند مساعه من  ،للكالم الذايتّ
 .ملكتال

العمل  =  Dichotic listening:االنقسامي االنصات األذينّ .9
الذي يتم مبوجبه توجيه معلومات مسعية خمتلفة لكال  يـالتجريب
ة املخية يف معاجلة تلك رلدراسة السيط ،نفسهالوقت  يف ،األذنني

 .املعلومات

منط من  = Holistic processing :معاجلة كلية .10
ويعكس طبيعته  األمين، املخي املعاجلات، يقترن بالنصف

يف ميدان اللغة، وهي طبيعة تكوينية  وخاصة ،األقل تنوعاً
 .فطرية

 Central  (CNS): املركزي العصيب اجلهاز .11
Nervous System =  املنظومة اليت تتكون من

التركيبات العصبية اليت تشمل الدماغ واحلبل الشوكي. 

12. الطريفّ اجلهاز العصيب : (PNS)  Peripheral 
Nervous System   =  موعة العصبية اليت تتكونا
، واألعصاب اًزوج )12(وعددها  ،من األعصاب الدماغية

 .وكذلك األعصاب الالإرادية،زوجاً)31(الشوكية وعددها

، الكتلة العصبية ذات الطبيعة اجلالتينية= Brain :الدماغ .13
، املخينيالكرة  نصفي من ويتكون ويقع يف قحف اجلمجمة،

 .والساق الدماغية ،، واملخيخ)املخ(

نصف من املناطق الرئيسية لكل  =  Lobes:الفصوص .14
 .والصدغية ،اجلبهية، اجلدارية، القفوية: املخ

اليت تقع يف  املناطق= Motoric area :املنطقة احلركية .15
روالندو، وهي املسؤولة  شق من مامألإىل ا ،القشرة الدماغية

 .اإلراديةعن حركات كل أجزاء اجلسم 

 ،أو الكالماضطرابات اللغة  = Aphasia:)احلبسة( آفازيا .16
 .الناجتة من تلف يف الدماغ

تكوينة  = Extrapyramidal :ومة خارج اهلرميةاملنظ .17
تدخل يف تركيبتها بعض املراكز الدماغية، والنواة  ،عصبية
وتوجد  .وبعض من تركيبات الساق الدماغية ،القاعدية

بشكل يف الفص اجلبهي  ،ذه املنظومةهل ،ةاملراكز الدماغي
وتلعب . والصدغي ني اجلداريخاص، وكذلك يف الفص

هذه املنظومة دوراً يف احلركات اإلرادية الدقيقة للجسم، 
 ،على مستوى تنظيم الشفاه واللسان ،وكذلك يف الكالم

واحلركات الدقيقة  ،وسعة فتح الفم، وتنظيم اجلهد العضلي
 .الواعية لليد
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  نظرات تأصيلية -التعجب 
   (*)حليمة أمحد عمايرة. د

  ملخــص

من وجهة نظر معاصرة،  ،حاجتها إىل وقفات حتليلية دف إىل إلقاء الضوء عليها يفتتفاوت أساليب العربية 
ومنها أسلوبولعل من أكثر األساليب حاجة إىل ذلك، تلك اليت تعتمد على صيغ خاصة للتعبري عن شعور داخلي ، 

  :وحتاول هذه الدراسة الوقوف على أسلوب التعجب من خالل ،التعجب

إذ ال خيفى أن أسلوب التعجب يتحكم فيه جانب الشكل، إىل جانب ): واملعىن املبىن( الشكل واملضمون:  أوالً
قة بني األجزاء خالهلا إىل تفسري العالبنظرية العامل، اليت سعى النحاة من  املضمون، إذ جنده من جانب الشكل، حمكوماً

االختالف الطارئ على أواخر الكلمات يف اجلملة، يف صيغتيه القياسيتني، وعمادها تصور سبب يفسر  ،املكونة للتعجب
  .مل ينتظمها للتعجب القياسي بيد أن املفهوم النحوي ،ىنمن جانب املع ،ولكن العربية فيها أنواع أخرى من التعجب

  ).أفعل بـ(و ) ما أفعل(لصيغيت التعجب القياسيتني،  التحليل النحويأثر نظرية العامل يف :  ثانياً

  .التعجب يف ضوء حماوالت تيسري النحو:  ثالثاً

، إذ التحويلي ، املنهج التوليدي، املنهج الوصفيالتعجب يف ضوء املناهج اللغوية املعاصرة، املنهج التارخيي: رابعاً
يف إلقاء الضوء على هذا األسلوب، الذي يعد من أكثر األساليب إثارة للجدل بني يالحظ أن لكل من هذه املناهج دوراً 

  .النحاة القدماء

  

األردن-يقيةجامعة البلقاء التطب –رئيسة قسم علوم الشريعة اإلسالمية(*)



 
 
 

  :توطئـة

حاجتـها إىل وقفـات   يف تتفاوت أساليب العربية 
من وجهـة نظـر    ،عليها الضوءدف إىل إلقاء  ،حتليلية

معاصرة، ولعل من أكثر األساليب حاجة إىل ذلك، تلك 
، شعور داخلـي  صيغ خاصة للتعبري عناليت تعتمد على 

أسـلوب  ، وبودي أن أقف على ومنها أسلوب التعجب
  :النقاط التالية التعجب من خالل

  :واملعىنالشكل  -أ

ن يف عملية ءامبد -فيما أحسب –يتجاذب النحاة  
والشكل، ولو أْم املعىن: التفكري اللغويعا النظر يف شرحية ن

ممثلـة يف موضـوع    ،لقـدمي ا من شرائح التفكري اللغوي
  .متثل جانب املعىن ،سمالتعجب، لرأينا أن تسمية ذا اال

ومفهوم التعجب يف العربية أوسع من هذا الـذي  
للتعجـب، فقـد درس النحـاة     تضمنه املفهوم النحوي

، "أفعـل ب "و" ما أفعل" :مها ،للتعجب صيغتني قياسيتني
ـ : ")1(قال ابن جين ": ربنيولفظه يأيت يف الكالم على ض

ما أحسن : األول حنو  .بأفعل أحدمها ما أفعله، واآلخر 
: ، وما أظرف أبا عبد اهللا، وتقـديره ، وما أمجل بكراًزيداً

: حسناً، والثاين حنو قولـك أي جعله  ؛شيء أحسن زيدا
 أحسن زيـد؛ : ا أحسن زيداً، ومعناه أحسن بزيد؛ أي م

  ".صار ذا مجال: أي ؛أي صار ذا حسن، وأمجل زيد

يف مفهومـه   أن أسـلوب التعجـب،    خيفىوال
يتحكم فيه جانب الشكل إىل جانب املضمون،  ،النحوي
يف عمومه بنظريـة   حمكوماً ،من جانب الشكل ،إذ جنده

من خالهلا إىل تفسري العالقة بني  النحاةالعامل، اليت سعى 
تصور سبب يفسـر  "األجزاء املكونة للتعجب، وعمادها 

  ."خر الكلمات يف اجلملةاالختالف الطارئ على أوا

ولكن العربية فيها أنواع أخرى من التعجـب، مـن   
مل  للتعجب القياسـي  النحوي املفهومجانب املعىن، بيد أن 

  : ، ومن ذلك ينتظمها

حنو قول عمرو بن معد  ،)فالن هللا درُّ(قول العرب  -
هللا در بين سليم، ما أحسن يف اهليجاء " :يكرب
  .)2("لقاؤها

  )3(:كقول امرئ القيس ،"ه، يا يليا لك، يا ل" -

    هكأنّ جنوم ك من ليلٍا لَيفَ  
  بلبكل مغار الفْتل شدت بيذ                

، وجيوز حذف )ك بزيد رجالًحْسب:(قول العرب -
  .)4(الباء ورفع زيد، وجيوز إدخال من يف رجل 

: مثـل   ،، ومشـتقاته مصـدراً " عجب" كلمة -
: هللا بن عباسيف قول عبد ا) عجيب(و ) عجب(
. )5("فيا عجباً كل العجب الفترائـه وتكذيبـه  "

فَعجـب    ْبْعجن تإِو":وكما ورد يف قوله تعاىل
  .)6("يددج قٍلْي خفا لَنءِِأَ اباًرا تنا كُذَإِ أَ ْملُهوقَ

- ْيكَ": قوله تعاىلك، االستفهام التعجيبف فُكْتون ر
ـُْنكُو اِهللابِ   .)7"(ْماكُيْحأَفَ اتاًوْمم أَت

إن كانت مصحوبة بقرينة تدل  ،"سبحان اهللا" -
على أن املقصود فيها التعجب، وذلك حنو أيب 

سبحان اهللا ملا تأيت به هذه املرأة : "األسود المرأته
سبحان اهللا إن املؤمن ":وقوهلم . )8("ْجعمن الس
  .)9("ال ينجس

  : التعجبلصيغيت أثر نظرية العامل يف التحليل النحوي - ب
  :صيغة ما أفعل . 1

 يف تفسري الواقع الشـكلي  ،تقوم نظرية النحاة العرب
، مفادها أن التعجب "ةمالحظة وصفي"على  ،التعجبجلملة 

  :يكون بصورة



 
 
 

  ."السماء ما أمجلَ" :ما أفعل، حنو - أ

، وحنو قوله "بزيد ْمرِأكْ":أفعل ب، حنو  - ب
 ).10"(ْرصأْبو ْمهِبِ ْعمْسأَ: "تعاىل

يفسر ما تكشفت عنـه املالحظـة    النحويدأ مث ب
  : ة اليت وضعته أمام األسئلة اآلتية يالوصف

  ؟"ما"ما أصل  - أ

 وما أصل أمجل، أهي اسم أم فعل؟ -

 وما نوع اهلمزة إن كانت فعال؟ -

ـ كلمة الس وما إعراب - ماء، ولجـاءت   م
مع أا يف املعىن ينبغي أن تكون مضـمومة،   ،مفتوحة

 ؟)لسماءا ْتلَمج(على معىن 

، اجتـه إىل  نالحظ أن التفكري النحوي ،ومن مث   
 ما أ، ومبا أنه وقع يف أول اجلملة فهو مبتدأ، ومساًا "ما"عد

أن يكون يف أصله : بشروط أمهها حمكومأفعل، فهو فعل 
، يشتمل على املعىن الذي يراد منه، أمـا  ثالثياً ماضياً فعالً

يعود علـى  " هو"تقديره  الفاعل فهو ضمري مستتر وجوباً
 .التعجبية املتقدمة" ما"

القاعدة النحوية قد اطـردت   تكون ،وذا التصور
وبدت يف صورة نظريـة مقبولـة   أمام التفكري النحوي ،

 ، متمشية مع نظرية العامل، اليت تشكل ناموسـاً تعليمياً
بيد أن العـوارض  . بعامة التفكري النحوي خيضع له عاماً

الشكل مع املعىن، ويبدو ذلـك  تساق اتشتد ضراوة أمام 
  .التعجبية" ما"من اضطرام يف تفسري ماهية 

قصد ا اإلام مث  ،خربية ،ءشي"أهي نكرة تامة مبعىن  .1
القتضـاء التعجـب    ،بإيقاع الفعل املتعجب منه ،اإلعالم
على  اسم تعجب مبين: ويف هذه احلالة تعرب ، )11("ذلك

  .عدها خربهاالسكون يف حمل رفع مبتدأ، واجلملة ب

وخربهـا  . أم هي نكرة ناقصة، واجلملة بعدها نعت هلـا   .2
 .)12()زيداً عظيم شيٌء أحسن(، والتقديرحمذوف وجوباً

، واجلملة بعـدها صـلتها،   )مبتدأ(أم هي اسم موصول   .3
 الـذي أحسـن زيـداً   (والتقـدير   واخلرب حمذوف، وجوباً

 .)13()عظيم

وفيـون  هب الكذ، ف"أفعل"وكذلك اختلفوا يف فعلية 
 ،اسم، واحتجوا لـذلك بـأمور   التعجب يف) أفعل(إىل أن 
أنه جامد ال يتصرف، وأنه يدخله التصغري، والتصغري : أمهها

هب البصـريون إىل أنـه فعـل    ذمن خصائص األمساء، و
مـا  (أمهها دخول نون الوقاية عليه، حنـو   ،واحتجوا بأمور
على ، ونون الوقاية إمنا تدخل على الفعل ال )أحسنين عندك

، ولوال أنه فعل مـاضٍ مل  اآلخروكذلك أنه مفتوح  ،االسم
مساً الرتفع لكونه اوجه، ألنه لو كان  الفتحيكن لبنائه على 

دل على أنـه فعـل    ،م الفتح آخره، فلما لز"ما"خرباً، لـ 
  .)14(ماضٍ

وال خيفى أن معاجلة النحاة هلذه املسألة تدور يف نطاق 
ا التفسـري يف صـيغة   ترتب على هـذ  فقد ،نظرية العامل

وخرب، وهي  مكونة من مبتدإ ،مسيةاالتعجب، أن تعد اجلملة 
على هذا التصور مجلة خربية، وهذا يتناىف مع الواقع الـذي  

، وهـو أن أسـلوب   من حيث التعريف ،يتفق عليه النحاة
التعجب إنشائي .حيتكم  كما ال خيفى أن تفكريهم النحوي

، إذ يبدو ذلك عنـد  ملنطقيغري قليل، من التفكري ا ،جلانب
، فقد عدها الكوفيون )هاللَّ ما أعظم(خالفهم يف حتليل مجلة 

ن تقدمي تقدير إفساد رأي البصريني، حيث  على، األدلةمن 
ال جبعل  عاىل عظيمتاهللا : "، فقالوا )هاللَّأعظم شيء (الكالم 
شـيء  "رد البصريون أن املقصود بقولنـا  يف حني  ،"جاعل



 
 
 

زلة اإلخبار  أنه عظيم، ال علـى معـىن   ـ، مبن"أعظم اهللا
  .)15(شيء أعظمه 

  : أفعل ب. 2

فقد  ،"أفعل ب"يف الصيغة الثانية  األمروال خيتلف 
عوارض  ،يف تفسريه هلذه الصيغة ،اعترض التفكري النحوي

  :  منها

- فَكيف ير السكون على صيغة أفعل؟س  

- فَوكيف ي؟بعد الفعل ر جميء االسم جمروراًس  

صيغة أمر، فكيف يفسر االسم " لعفْأَ"إن عد  -
  الواقع بعدها؟

قد انطلق من فرضية أن  ويبدو أن التفكري النحوي
أنه فعل ماض، وجاء على صيغة " أفعل"األصل يف صيغة 
للسكون، ومن مث فإنه ميكن عـد اهلمـزة    األمر، تفسرياً
وليست للتعدية كما يف الصيغة األوىل، أمـا   ،للصريورة

 ،لفظـاً  حرف زائد، وما بعدها اسم جمـرور ء فهي البا
أَكرم (وتقدير الكالم يف مثل . على أنه فاعل ،مرفوع حمالً

  .كَرم زيد) بزيد

وهو  وهلم تصور آخر ينطلقون فيه من الشكل أيضاً
علـى السـكون،    ،مبين حقيقي، فعل أمر "علأَفْ" يعرب

لفعل وفاعله ضمري مستتر تقديره أنت، يعود على مصدر ا
 :، بالوردة"أمجل بالوردة" :يف مثل ،وهو اجلمال ،املذكور

يا مجالُ : "واملراد ،"ار وجمرور أصليان متعلقان بالفعلج"
، فاخلطـاب  "أي الزمهـا وال تفارقهـا   ؛أمجل بالوردة

بقصـد طلـب    ،موجه ملصدر الفعل املـذكور  امللحوظ
  .استمراره، ودوام بقائه معه، والفاعل مفرد مذكر

يستغرق ظواهر  ،تصور مشويلّ رسم النحويويتابع 

يوضح القنوات اليت  حياول أن التعجب، وهو تفسري تعليمي
، من ذلك توضيحهم لكيفية التعجب، تربط بني هذه الصيغ

إذا كان الفعل غري مستوف للشروط، كأن يصـاغ فعـل   
ويوضع بعد ذلك  ،جديد مناسب، مث يؤتى باملصدر منصوباً

، وكيفيـة  "! احلق ما أقوى انتصار: "، وذلك حنو)16(الفعل
ما فاز الـرأي  : " ، وذلك حنوالتعجب إن كان الفعل منفياً

تؤخذ الصيغة من الفعل املناسب الذي خنتاره،  إذ، "الضعيف
بأن املصـدرية،   ، مسبوقاًونضع بعده مضارع الفعل املنفي

  ".ما أمجل أال يفوز الرأي الضعيف"والنفي، فتصبح اجلملة 

أن تفصل كان بني مـا التعجبيـة    ،جواز ومن ذلك
إذ عد الـتفكري  " علياً أكرم ما كانَ: "وفعل التعجب، مثل 

وال خيفى أنه بـذلك  . زائدة ،يف هذه احلالة ،كان النحوي
حاول التخلص من عمل كان، يف حني ظلت داللتها علـى  

وكان ملغاة عن العمل مفيدة : "يعيشالزمن قائمة، قال ابن 
  )17(."يللزمن املاض

أما إذا حوكان املعمول " بأ فعل " صيغةت الياء من فَذ
  :حنو قول العباس ابن مرداس ،"الفعل"و "أن"من  مصدراً مؤوالً

    وقال نيب املسلمني تقدموا

  ،وأحبْب إلينا أن تكون املقدما                      

جلأ إىل توضيح الشـرايني الـيت    فإن التفكري النحوي
للصيغة،  والتصور األصلي ،صال احلالة املوجودةتربط بني أو

 "الفعل"و "أن"وكان املصدر من . الزائداجلر  حرفبأن قدر 
  .يف حمل جر حبرف اجلر الزائد احملذوف يف حمل رفع

  

لفنـا ملسـالك الـتفكري    إ ولَحيبيد أنه ال ينبغي أن 
عادالتقليدية، دون أن  النحويي يف  ،النظر يف الدرس اللغوي

 ،وء ما جيد من مناهج وأدوات، كما ال يعين أن ما جيـد ض



 
 
 

كل مـا   -بالضرورة –سوف يلغي  ،من أدوات ومناهج
ولعل يف النظر القائم على . )18(توصل إليه التراث النحوي

التماس احلقيقة يف القدمي واحلـديث، مـا يوصـل إىل    
من هذه املسلمة املنهجية يف البحـث،   وانطالقاً. التكامل
أن ألتفت إىل معطيات منهجيـة متنوعـة، يف    تفقد رأي

  .تفسري هذا األسلوب

من  أن يف العربية أنواعاً (19) فقد رأت جلنة املعارف
تعب النحاة يف إعراا وحتريرها على قواعدهم،  ،العبارات

 )ما أمجل زيـدا (ومن هذا أسلوب التعجب، فله صيغتان 
ذ العبـارات  هس رْد، وقد رأت اللجنة أن ت"بِـ لْمْجوأَ"

يبني معناها واستعماهلا، ويقاس عليها،  ،أساليبعلى أا 
صيغة التعجـب   عرابإيف إعراا، فيقال يف مث يتساهل 

صيغة تعجب، واالسم بعدها متعجب : ما أحسن : األوىل
 ،صـيغة تعجـب  : أحسن بـ  :ويقال يف .مفتوح منه

 .مكسور مع حـرف اجلـر   واالسم بعدها متعجب منه
عيدي أن اإلعراب السابق ناقص ال يبني معـىن  ويرى الص

 ،من إعراب النحـاة  ،اجلملتني، وأنه ال شيء يف أن خنتار
أقربه إىل الفهم، وأدناه إىل تصوير املـراد مـن اللفـظ،    

  :وأسهله يف إعراب صيغة التعجب األوىل

 .)زيداً يم أحسنظع ٌءْيش( ءمبتدأ مبعىن شي: ما  -
  .ماضفعل : أحسن 

  .ول بهمفع: زيدا 

  : التعجب الثانية وصيغة

فعل أمر وفاعله ضمري املخاطب، واجلار :  ْنِسأْح -
على هذا اإلعراب،  اومعناه. وارور متعلق بأحسن

الذي يبني  التامأعجب حبسن زيد، وهذا هو اإلعراب 

حقيقة معىن الصيغتني، ويبني سبب إفادما معىن 
  .)20(التعجب، وال صعوبة فيه أصالً

بدأ بإعراب الصيغة األوىل أن ي )21(قي ضيف ويرى شو
بيان الفاعل، وال شك بمفعول، وال يعىن فيها " زيداً"على أن 

فاعل  ،يف هذه الصيغة أن زيداً، إشكاليةأنه يف هذا يغفل عن 
ومن الواضح أن هذه اآلراء ما  .يف املعىن، وليس مبفعول

ا قصرت زالت تسري يف إطار نظرية العامل، بل أحسب أ
  .عن املالئمة املطلوبة بني الشكل واملضمون

ويرى عبد الرمحن أيوب أن مجلة التعجب ليست امسية       
  : وال فعلية، وذلك أن اجلمل يف العربية نوعان

بأا  جلملة اليت يصفها اللغويون العربا وهي ،إسنادية -
أو نفيه عنه، سواء أكان هذا  ،تقرر ثبوت شيء لشيء

اإلنشاء، وهي  مأ ،اإلخبار وجهعلى  ،يأو النف ،الثبوت
  .مسية وفعليةا: نوعان 

ومجلة  ،ومجلة النداء ،مجلة التعجب مثل ،غري إسنادية -
ال ميكن أن تعترب من اجلمل "إنه نعم وبئس، وعلى هذا ف

  .)22("الفعلية رد تأويل النحاة هلا بعبارات فعلية

على منهجه، يف دراسة  سارومن  ،ويرى متام حسان
يف حصر الكالم يف ثالثة أقسام أن ، لغة من منظور وصفيال
، )23(، كما فعل النحاة القـدماء  )االسم والفعل واحلرف(

فهو يقف  ،إىل اعتبار الشكل أو املبىن، ومن مث ميالً واضحاً
عن دراسة بعض أساليب اللغة كالتعجب، وعلـى   راًمقص
 علـى  فهو يرى إنشاء تقسيم جديد للكـالم، مـبين   ،هذا

واملعىن، وهذه األقسام هي  استخدام أكثر دقة العتباري املبىن
 ،)االسم والصفة والفعل والضمري واخلالفة والظرف واألداة(

أي مـن   ؛وحياول التفريق بني هذه األقسام من حيث املبىن
، ومن حيـث  )اإلعرابية أو الرتبة أو الصيغة الصورة(حيث 



 
 
 

لتعليق أو املعـىن  التسمية أو احلدث أو الزمن أو ا(املعىن 
ويرى أنه ميكن تفسري أسلوب التعجب من )24()اجلُملي ،
عناصر معينـة وزعهـا   : واخلوالف . اخلالفةقسم خالل 

الختالف كل منها عن  ،النحاة القدامى بني أقسام الكالم
. معنـاهن  عنمباين األخريات، واختالف معىن كل منها 

    وهي تستعصي علـى الـدخول يف جـدول إسـنادي 
 ، وهي مجيعا تستعمل يف األسلوب اإلفصـاحي ريفيوتص

ّالتأثري اإلنشائي  )Effective language(  وهي قريبـة ،
 )Exclamation(،)25(الشبه مبا يسـمونه يف اإلجنليزيـة   

ويرى أن ال دليل على فعلية خالفة التعجب، كما يـرى  
النحاة القدماء، بل هي صيغة تفضيل منقولـة إىل معـىن   

ب جديد، وال سيما أنه ورد تصغريها كما جديد يف تركي
 ويستشهديصغر التفضيل، وأن شروط صياغتها واحدة، 

  :كعلى ذلك بقول ابن مال

  بِجعللت هْنمصوغ م ْنم صغْ
  يـِبأَ ْدب اللّأْيل وضفْللت فعلَأَ               
وا بِمإِ هبٍىل تعج ولْص   

  لْـِيل صـِضفْه إىل التـع بِانِملَ                   

أصبحت  ،يف تركيبها اجلديد ،يرى صيغة التعجبو
كمـا   ،يف جدول إسـنادي  الدخولال تقبل  ،مسكوكة

كمـا تـدخل    ، وال يف جدول تصـريفي األفعالتدخل 
كما يـدخل   ،وال يف جدول إلصاقي ،األفعال والصفات

  .ومعهما األمساء ،هذان

تعجب ميكن أن يرى أن تركيب ال ،وعلى هذا       
  : ينظر إليه على النحو اآليت

  .أداة تعجب: ما  -

  .خالفة منقولة عن التفضيل: أفعل -

  .منه املفضل وقد أصبح متعجباً: زيداً  -

مضمنة : صورة أخرى من أفعل التفضيل ب : أفعل -
  .معىن الالم

  .وقد أصبح متعجباً املفضل: زيد  -

كاألمثال ، )26((idiomatic)والتركيب كله مسكوك 
ليت ال تتغري، واملعىن ما أشد عجيب له، وهو مسكوك ثابت ا

  .الصورة، واملعىن يف احلالتني على اإلفصاح والتأثر

وأرى أن أسلوب التعجب ميكن أن يراجع من خالل 
وعلـى   .املناهج بالقدر الكايف هذه منيفيد  منظور تكاملي

فإنه ميكن حتليل أسلوب التعجب، من خالل املنـهج   ،هذا
، ألنه يتيح فرصة تقليب الظاهرة اللغوية، التحويلي يالتوليد

مذ هي تركيب باطين (Deep Structure)،    لـه تركيـب
كالتركيـب   ،، مروراً باملكونات األخـرى للغـة  أساسي

الظــاهري (Surface Structure)ّوالتركيــب الــداليل ، 

(Semantic Structure) ّــويت ــب الصـ  ، والتركيـ
(Phonological Structure)  حماوالً الوقوف عند عناصـر ،

أسلوب  إعادةفإنه ميكن  ،التحويل الطارئة عليها، وعلى هذا
 ،، إىل تركيب أسلوب االستفهام"ما أفعلَ"التعجب بصيغة 

  : وذلك ألسباب منها

بني االستفهام، وهو يتضمن  نقطة االلتقاء الداليلّ -1
مـن   مل يكن معلوماً ،طلب العلم مبضمون شيء ،يف داللته

تنفعل به الـنفس   وهو شعور داخلي: "بل، وبني التعجبق
أو  ،، أو ال مثيل له، جمهول احلقيقةنادراً حني تستعظم أمراً

ـبل  النفس عندما اسـتنفد  وكأن )27(،"السبب خفيت س
حمددة يف مجال شيء أو قبحه، وصلت  مسائلاإلجابة على 

حولـت مـدلول   إىل قناعة ذاتية عالية بتفرد املتعجب منه، 
  .االستفهام إىل تعجب



 
 
 

هي البنية التركيبيـة   ،البنية التركيبية للتعجب -2
أن حنلل مجلة  ميكن، وعلى هذا فإنه لالستفهام التصوري

 ؟"مجـلُ السـماء  ما أ"بأا يف األصل " ما أمجلَ السماء"
تعـد نظـرياً   " السماُء مجيلةٌ" اخلربيةفاجلملة  ،وعلى هذا
وميكن ، )Deep Structure( هلا يف البنية العميقة مطابقاً
  .متثيلها

 

  

  

  

  

  

  

يف هذا التحليل، أن األداة املسـتخدمة   ومما يساعد
يف ( باالسم مباشراًتعلقاً ، من أدوات االستفهام تتعلق "ما"

، وليس يف البنية السطحية فقط، مبعـىن أن  )البنية العميقة
حلّ اسم االستفهام حمل ركن إسناديليصبح املستعمل ي ،

، وبذلك ال جيوز حذفه، وذلك ألن ركين فسه ركناًهو ن
، وبدوما ال تكـون اجلملـة   ااجلملة أساسيان يف بنائه

  .)28(مجلة

ميكن توضيح ذلك من خالل املشجر اآليت جلملة ما 
  :السماِء أمجلُ

  

  

  

  

  

   

  

  

  

وقد أدرك النحاة القدماء هذا الفرق بني االسـتفهام  
التصوريـم     ،، واالستفهام التصديقييبدو ذلـك مـن أ
حذف هل واهلمزة يف االستفهام، على أما حرفان، أجازوا 

وعلى )29(بينما مل جييزوا حذف أمساء االستفهام التصوري ،
. يف اجلملـة  أساسـياً  إعرابياً ذلك أوجدوا لكل منها موقعاً

إىل  ،يف توجيههم إلعراب ما التعجبية ،فإم ذهبوا ،ومن مث
ا ركن أساسياجلملة أيضاًيف  أ.  

 ،من منظور تارخيي، )30(ويرى أحد الباحثني اللغويني
أن وظيفة االستفهام طارئة على أمساء االستفهام، وهي أحد 

، وقد أشار إىل مثل هذا املفهوم أبـو علـي   اجلملةكان رأ
وكان حقها أن تـذكر  ": "من وما"حني قال يف  ،الفارسي

لداللة، ومـا  ، وإمنا حذفت معها لمعها حروف االستفهام
ـ   )31( ،"زلة املثبـت فيـه  ـحيذف من اللفظ للداللة، فبمن
ويتضح هنا لقاء املنظور التارخيي    مـع املنـهج التوليـدي 

كما ورد يف املشجر السابق ،التحويلي.  

  

)ك( الترآيب                     
 
 

ترآيب اسمّي                أداة             
 
 

  مضاف إليه          اسم                     ما         
 
 

      

   السماء     أجمل                               

)ك( الترآيب                     
 
 

إسناد) ا س(              أداة                
 ]استفهام+  [     

  
  مسند إليه)        م(مسند 

 
  

  عنصر خالΦ      اسم                      ما         
  )رفع+(      

                               
  أجمل    



 
 
 

، "ما"وال شك أن استعمال العرب السم االستفهام 
للتعجب يلفت النظر إىل مزايا هذا االسم، فهو  خاصاً امساً
عن غري العاقـل مـن احليوانـات     لالستفهامخدم يست

والنباتات واجلماد واألعمال، وعن حقيقـة الشـيء أو   
 أم غري عاقل، فنقول صفته، سواء أكان هذا الشيء عاقالً

ما األسد؟ ما النحلُ؟ ما الذهب؟ فنكـون بـذلك قـد    
زهـري مـن   : "استفهمنا عن حقيقة هذه األشياء، نقول

لالستفهام عن صفاته " ما زهري: "فيقال ،"فحول الشعراء
  .)32(ومميزاته

وال شك أن هذا االتساع يف استعمال هذا االسم، 
من املربرات القوية اليت تفسـر اسـتعماله، يف أسـلوب    
التعجب، حيث يقع التعجب من كل ما هو موجـود يف  

أداة تتميز بطول " ما"دون استثناء، إضافة إىل أن  ،الكون
 (mǎ)، طويـل من مقطع ) ما(، إذ تتشكل (Maa)املقطع 

يهيئ الفرصة لتلوين النطق ـا مبسـتويات   ما ويف هذا 
املختلفة، فهـي يف أسـلوب    التمتنوعة تتفق مع الدال
، كما يف حنو مـا امسـك   قصرياً االستفهام تبدو مقطعاً

(mas/mu/ka)،   ورمبا كان اهلدف من تقصري املقطـع يف
جه عام، ففي هذا األسلوب، يتفق مع هدفه يف العربية بو

، وتيسري للوصـول  )33(ذلك حتقيق لدرج الكالم وتتابعه 
مـن أسـفل إىل   ( (Rise)بنغمة صاعدة ، )34(إىل التنغيم 

تميز ا هـذا األسـلوب، وتـأيت يف    ي، وهي اليت )أعلى
، أو مديداً (mā/af/sal)طويالً  أسلوب التعجب، مقطعاً

(mẵ/af/çal)ا تكون متلوةمزة أفعل ، وذلك أل وهذا ،
 ،يتناسب مع غاية حتسني الصوت، واإلفصاح عن النفس

وصوالً بالنغمة إىل مزيد من  ،)ما(بتركيز النرب على مقطع 
  .الصعود

وهذه الظاهرة تسلمنا إىل أن العربية قد تعتمد النرب 
وبني  ،، وأن مثة صلة دقيقة بني هذا النرب)35(على مقاطعها 

، )36(داليلّ ،أي أنه نرب ؛سامعإىل ال إيصاله املراداملعىن العام 
  .توطئة بالوصول إىل التنغيم املناسب النربوأن يف هذا 

وقد أدرك ابن سينا أمهية النرب يف العربية، حيث أشار 
إىل أن نغم ) مجلة املنطق املوسوم باخلطابةمن (يف الفن الثامن 

اإلبالغية، فبمـا   اجلملة ذو وظيفية متييزية، من حيث الداللةُ
اجلملـة، إن كـان تعجبـاً، أو     طابعالنربة، يتحدد  يسميه
قد جتعل اخلـرب  النربة "، ويذكر يف موضع آخر أن )37(سؤاالً

  .)38("استفهاماً، واالستفهام تعجباً وغري ذلك

تلتقي مجلة التعجب مع مجلة االستفهام يف عـدم   -3
ساليب اليت ال يقصـد  من األ فهماالداللة على زمن بعينه، 

معيناً حلصول األهداف فيهـا،   فيها املتكلم أثناء الكالم وقتاً
 .)39(و إمكان حصولهأ ،إمنا يقصد إىل معرفة حصول احلدث

كما أن بعض األفعال ال يقصد منها الداللة الزمنية، كالفعل 
إذ ال يدل يف بعض استعماالته علـى الـزمن    ،املاضي مثالً

وعرج خالد، وعور  حممد وحسن خلقه،كرم (املاضي، حنو 
، فاملراد من ذلك اإلخبار عن ثبوت الصـفة فيمـا   )الرجل

وليس يف ذلك ما يدل على زمـن   ،أسندت إليه من األمساء
عند رؤية شيء متعجب  ،حادثوالتعجب معىن . )40(بعينه 
فـإن   )41(حمدداً  أو مساعه، دون أن خيص األمر زماناً ،منه

ـ  قصد بالزمن يف صيغة  ز أن تـدخل  االتعجب املاضـي ج
 :)42(القيس  ئمراا جاء يف قول م، ك)كان(

  رادحها قد تعْمد ورٍْمى أم عرأَ
  رابـان أْصا كَمو ورٍْمعلَى ع بكاًء 

كثرياً مـا   ،ويف غريها ،أمساء االستفهام يف العربية -4
بية، مـن  لتؤدي وظيفة تعج ،االستفهاميةخترج عن وظيفتها 

 :وكقوله تعاىل، )43(" ِهلَّالبِ ونَرفُكْت فْيكَ" :تعاىلذلك قوله 
"ْيكَوف فُكْتونَر أَونتلَْتم تكُْيلَى عم آي44(" ِهلَّال ات( قولـه  و

ـ  انَكَ ْمأَ دهْدى اهلُري ال أَا لال مقَفَ" :تعاىل مـ  ن الغبِائني "



 
 
 

 What a) قـوهلم  يف اإلجنليزية مـثال ومن ذلك . )45(

day ?) ًمن مجال اليـوم، و  تعجبا (How beautiful ?) 
نغمـة  من شدة مجال شيء ما، وذلك باسـتعمال   تعجباً

وقـد جـاءت أداة   . من نغمة االسـتفهام  أكثر صعوداً
يف األملانية، وتعين كيف، لتـدل علـى    (wie)االستفهام 

وتعين كـم   ،(! wie schon ist das): التعجب، فيقال 
مجيل هذا، ويالحظ كيف أن اإلجنليزيـة واألملانيـة    هو

للتعبري عـن   (How) (wie)استخدمتا ما ترمجته كيف؟ 
العربية استعملت يف مقـام ذلـك    أنالتعجب، يف حني 

اللغـة العربيـة يف    وقد شاركت اللغات السـامية  ."ما"
للتعجب، ويف هذا امللحظ، يظهـر فـرق   " ما"استعمال 

للشعوب، تعكسـه اللغـات،    يفّنوعي يف التكوين الثقا
 تركز على مبدع اجلمـال، باسـتعمال   فاللغات السامية

وأما اإلجنليزية واألملانية فتركزان على كيفية ذلـك   ،"ما"
أن االهتمام بالتركيـب   ، هذا ما يؤيدهيفولعل . اإلبداع
يعود إىل افتراض أن  ،بني معظم اللغات ،املشترك الباطين

، ووجود (Human Language) هناك لغة إنسانية واحدة
مثل هذه اللغة الواحدة، ميكن االستدالل عليـه باحلجـة   

تعـبري عـن معـان وأفكـار      ،أية لغة ،القائلة، إن اللغة
ن اجلزء األكرب من هـذه العواطـف   إوعواطف، وحيث 

على اختالف  ،واألفكار واملعاين مشترك بني بين اإلنسان
م، فإن التركيب الباطينيف كل لغة ال بد  أجناسهم ولغا

إضـافة   ،تاتوي على عناصر مشتركة بني كل اللغأن حي
املشترك بني مجيع بين  ،املوروث اللغويإىل أن االستعداد 

وجود عناصر مشتركة بـني   اإلنسان، ال بد أن يصاحبه
بين اإلنسان، هذه العناصر املشتركة هي الـيت   مجيع لغات

 تكون التركيب البـاطين  العـاملي (Universal deep 
structure))46(.  

ن هذا اخلروج يف الداللةوال خيفى أن الوسيلة إىل تبي، 
ومل يفت النحـاة   .هو السياق ،من االستفهام إىل التعجب

، وقـد  )47(يف كثري من املواقف السياقالقدماء اإلشارة إىل 
وخباصـة املنـهج    ،بينت مناهج اللغة املعاصرة أمهية السياق

يف فرعه  ،الوصفيفالسـياق ميثـل أحـد    . )48(االجتماعي
وهي من نظريات املنهج مستويات نظريات النحو النظامي ،

ا أن التركيب يقوم على  التحويلياملعاصرة، إذ يرى أصحا
ــتويات ــة مس ــي ،ثالث ــكل : ه ــادة  ،)Form(الش وامل

)Substance(،  والسياق)Situation( )49( .  ومن هنا فـإن
االستفهام حيـدد مـا إن كـان    السياق الذي يرد فيه اسم 

  .كالتعجب ،إىل غري ذلك خرجأم  ،االستفهام حقيقياً

الشك أن السـياق املـرتبط    ،)السياق(املوقف  -5
بالتنغيم من أقدم القرائن، الدالة على التعجـب يف اللغـات   
السامية، اليت تنحدر من أرومتها العربية، ويف هذا ما يشـري  

ب جاء فيها بصيغة االستفهام ن التعجأ، وإىل أنه كان مساعياً
الذي خرج إىل داللة التعجب، وكان االعتماد يف ذلك يتم 

يف اللغة  ،يف اللغة املنطوقة، وعلى السياق ،عن طريق التنغيم
يتني للتعجب، فالعربية بإجياد صيغتني حمددتني قياس ؛املكتوبة
أي أـا   ضافة جديدة، عن أخواا السـاميات؛ أضافت إ

متميزة يف االستفهام عن كل  ،أداة خاصة استطاعت توظيف
ما هو موجود، إىل أداة خاصة بالتعجب، وكأن املسـتفهم  

واستقر ذلك يف نفسه، أبدى ) أن السماء مجيلة(عندما أيقن 
ذلك عن طريق االستفهام، الـذي خيـرج عـن تعريـف     

إىل إخبار أو إفصاح عما يف النفس من االستفهام احلقيقي ،
جنومها، ارتفاعهـا،  ( املتميز للسماء اجلمالإحساس بذلك 

، وكأن مـا  )إخل...ها على التفكري فيمن أوجدهالونها، بعث
 ،يف نفس املتعجب، يتردد بني االستفهام إلثـارة السـامع  

باستخدام صيغة اعتاد أن يسمعها، عندما يتطلـب األمـر   



 
 
 

، وبني اإلفصاح طلب العلم مبضمون شيء مل يكن معلوماً
تنفعل به نفسه وهي تستعظم  ور داخليعن شع) اإلخبار(

  .أمراً

النغمة أن أي ؛ )50(وملا كانت العربية لغة غري نغمية 
فيها ال تعمل على تغيري الكلمة إىل كلمة أخـرى، فقـد   

بـديالً  تكـون   أدوات ،عوضاً عن ذلـك  ،استحدثت
وهي هنـا   ،املستفاد من التنغيم موضوعياً للتغيري الداليلّ

مـا أمجـلَ   "األوىل  الصـيغة فجاءت  ،احلركة اإلعرابية
، بوضع حركة الفتح على أمجل، والفـتح علـى   "السماَء

عند الكوفيني يف  اخلالفالسماء، وميكن أن يسعف مبدأ 
مثل هذا التفسري، وبذلك تظل احلركة اإلعرابيـة قرينـة   

  .ألداء املعىن األخرىتتضافر مع القرائن 

ـ   ذا وقد أشار بعض اللغويني القدماء إىل مثـل ه
" ما أحسن زيـداً "يف  األصلاملفهوم، ذكر الدماميين أن 

من غريه مثالً زيد علـى سـبيل    ،"ما"مث أتوا ب ،أحسن
ا إىل ضـمري  هوأسندو ،االستفهام، فنقلوا الصفة من زيد

ـ فرقا بـني اخل  ،"أحسن"ب " زيد"وانتصب  ،"ما" ر بـ
  .)51(واالستفهام

ومن الواضح أن النحوين ، كـا ، وخباصة البصري
إىل التفسري الذي يسري يف إطار نظريـة   واضحاً ميالًمييل 

يف النظر إىل وجهات النظر  التعسفالعامل، مع شيء من 
األخرى، وهذا يبدو من اعتراض ابن األنباري على وجهة 

مـا قـوهلم إن التعجـب أصـله     أو" :النظر هذه بقوله
ففتحوا آخر أفعل يف التعجب بني االسـتفهام   ،االستفهام

ال يقوم عليها دليـل، إال   ،فمجرد دعوى ،جب ماوالتع
زيل، وليس لذلك سبيل، مع أنه ظاهر الفساد ـوحي وتن
  .)52("والتعليل

، "أكـرم بزيـد  "حنـو "أمجل ب "أما الصيغة الثانية 
كمـا   ،فاخلالف فيها ال يقل عن اخلـالف يف سـابقاا  

فعل مـاض  " أَْجملْ"، فقد رأى بعض النحاة أنّ )53(أسلفت
اسم جمـرور  : وأن الباء زائدة، وزيد ،ى صورة األمرجاء عل
  ".كَرم زيد"والقصد  ،على أنه فاعل حمالً مرفوع ،لفظاً

، فاعلـه  فعل ماض حقيقي: ورأى بعضهم أن أمجل 
وهو  ،تقديره يعود على مصدر الفعل املذكور ،ضمري مستتر

 ،جار وجمرور أصليان متعلقان بالفعـل " : بزيد"، و)الكرم(
 تفارقه، واخلطـاب  أي الزمه وال ؛د يا كَرم أكرِْم بزيدواملرا

موجه ملصدر الفعل املذكور، يقصد طلب استمراره، ودوام 
، ألنه ضمري بقائه معه، والفاعل مفرد مذكر للمخاطب دائماً

  .)54( مستتر للمصدر املخاطب يف كل األحوال

ودرس بعض الباحثني احملدثني هذه الصـيغة أيضـاً،   
يرى أن التصور األول هو األقرب إىل الصـحة،  فمنهم من 

، ومنهم مـن يـرى أن   )55( املتعلمنيواألوضح عند ناشئة 
، وهؤالء وغريهم )56(األقرب إىل الصحة  هوالتصور الثاين 

مل خيرجوا عن تصور النحاة القدماء الذي يـدور يف إطـار   
  .نظرية العامل

مـن منظـور    الصـيغة من عاجل هذه  الباحثنيومن 
ا صيغة مسكوكة خصيصاًوصفيلغرض  ، فنظر إليها على أ

أن يترجح  حتويلي وميكن من منظور توليدي. )57(التعجب 
  :التصور األول، وذلك لألسباب اآلتية

 ،خربيـة  ،التوليدية هلذه الصيغة ،ن اجلملة النواةأل -1
  ".كرم زيد" تكونكأن  ،مفادها اإلخبار عن كرم زيد

للنظر، فقد وظف العرب تلك  زيد الفتاًوملا كان  -2
الصريورة، وذلـك كتلـك    مهزةمل على تالصيغة اليت تش
 أغـد "ستعملت حاالت خاصة، وذلك حنـو  الصيغ اليت ا



 
 
 

إذا صار ذا  ،، وأجرب البعري)58(، إذا صار ذا غدة "البعري
جرب، وهي أمراض مالزمة ال تفارق من يصاب ـا،  

أصبح  ،جبيف رأي املتع ،ألن الكرم ،وهي صيغة مناسبة
  .صفة ثابتة فيهو ،لزيد مالزماً

، ختـتلط بصـيغة   "أكرم"وملا أصبحت صيغة  -3
يد بـاهلمزة،  املزاضي ـعل املـيغة الفـ، وهي صأخرى

واملتعدي إىل مفعول به، خرج العرب من هذا اللبس إىل 
هذه الصيغة كي يكون عالمة مميـزة، وهـذه ظـاهرة    

لف التثنيـة،  موجودة يف العربية، من ذلك عدم حذفهم أل
عند تأكيد الفعل املضارع املسند إىل املثىن بنون التوكيـد  

بينما مل يـتم   ، وذلك لعدم اختالطه بصيغة املفرد،الثقيلة
املسند إىل واو اجلماعة،  ،ذلك عند توكيد الفعل املضارع
وميكن أن ندرس هـذه  . )59(واملؤكد بنون التوكيد الثقيلة

املعروف بـاإلحالل،  الظاهرة من خالل قانون التحويل 
 مكـان وهو منط من التحويل، يتمثل يف أن حيل عنصـر  

أي أن ؛ )60(جديدة  إضافةمعناه، مع  عنصر آخر متضمناً
  ."أكرم"حل حمل الفعل  ،"أكرم"الفعل 

لتفرد هذه الصيغة ذا املعىن، فقد متت  اًوتأكيد -4
 من التوكيد، تعين مزيداً ،النحاةبإمجاع  ،زيادة الباء، وهي

وميكن أن تدرس هذه الظاهرة من خالل قانون التحويـل  
، ويقصد به زيادة يف املنطوق )Addition(املعروف بالزيادة 

  : بـ على نظريه يف البنية العميقة، ويعرب عنه رياضياً

  +أ     ←+  أ 

  أكرم بـ ←أكرم  

تركيبات نظمية تدخل فيها كلمـات  "أن هناك مبعىن 
ولكنـها تظهـر يف البنيـة     يف العمـق،  معىن ال تدل على

  ".السطحية، مع حدوث داللة هلا

ومما يؤكد أن العربية ذات قدرة خاصة يف استحداث 
خصوصيات يف التركيب، تتفق مع الداللـة علـى معـان    

بعض أساليبها املوجودة، مما يؤكد ذلـك   مستثمرةجديدة، 
فال يتصرف "تلك الشروط اليت أحيطت ا صيغتا التعجب، 

وإن  )61("،وال فصـل  ،تأخريوال  ،لتعجبية بتقدمييف اجلملة ا
خرج يف نطاق حيمل  ،تعجبيةتصرف يف اجلملة ال حصل أي
عيش التعبري، عندما قال يف يوقد أحسن بن  .العمل على مبدإ

إا جـرت جمـرى للزومهـا طريقـة     " : مجلة التعجب
، وكأنه بذلك يشري إىل أن هذه التراكيب متثـل  )62("واحدة

كمـا   ،مسية والفعليةفيها الترتيب بني اال ترددحالة خاصة 
  .ترددت فيها الداللة بني اخلرب واإلنشاء
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  البنية البدلية يف اللغة العربية    
  -التعقيد بعض مظاهر االلتباس و  -

  

  )*(عبد اإلله بوغابة .أ  
  

  :مقدمة
حتت مبحث  العريبينضوي باب البدل يف النحو 

طبيعة  يعكس أمر ؛ وهو"التوابع "عام هو مبحث 
؛ هذا الباب ها العناصر الداخلة يفاليت تشترك في العالقات
سم املشترك الذي جتتمع حوله هذه العناصر إذ إن القا

  . و أا مكونات مضافة ألغراض خاصةه
 بظواهر مرتبطاً العريب النحو كتب يف البدل ذكر يردو
، الشيء الذي يبني املنادىوأخرى كاالستثناء لغوية 

من جيعل  اخصائصها، ممات البدلية واختالف تعدد البني
 إذ ال يسلم ،واحدة توحيدها حتت معاجلة مبكان الصعوبة

من اخلصائص التوزيعية  الوصف املقترح من إيراد عدد
هذا ما ، ويمات مناسبةمعتيبتغي الوصول إىل دون أن 
 العرب بالذكر أخص - املعاصرين النحاة أغلب إمهال يفسر

معللني ذلك بأا عدمية اإلنتاجية يف  ،البنيةهلذه  -  منهم
  .اللغة العربية املعاصرة

لئك الذين بادروا إىل وصفها عمدوا إىل حىت أوو
البدلية املعقدة اليت ال توافق  البنياتإزاحة عدد كبري من 
   )1(.فرضيتهم املقترحة

خالل  من ،لذلك فإن حماولة تلمس تعميمات
   ،صعباً تبدو أمراً ،النحو املعطيات البدلية الواردة يف كتب

 يتم انطالقاً ال اجلمل أن حتديد البدلية يف مجلة منخاصة و

 تيان على يتم اعتماداً بل ،العاملية أو التركيبيةبنيتها  من
اختالف التوجيهات  على يبعث أمر ووه ؛املتكلمني ومقاصد

  .الواحدةاإلعرابية بالنسبة للبنية 
يساوره حدس  ،املتأمل يف كتابات النحاة القدماءو
خل يف قرارة ذاته بتدا يشعر كان العريب اللغوي نأ مضمونه
ا املقارنات و يربر هذ .أخرىبنيات تابعية  مع البدلية البنية

  .)2(البيانعطف الواردة بني البدل و
هذا الشعور هو مبعث انصراف اللغويني املعاصرين 

 منها موقفاً عن رصد خصائص هذه الظاهرة أو الوقوف
 اختالفو البدلية تنوع البنيات أمام احلرية عن ينم معيناً

خيامر هذا الشعور الفاسي الفهري  .جامهاأحأشكاهلا و
    حيث عرب عن ذلك يف مواضع كثرية من كتابه  ،مثالً
  :"اللسانيات و اللغة العربية " 

مجمل هذا أننا لوصف مثل هذه الجمل …" 
التوآيد والبدل " حتاج إلى أبواب أخرى ن
عالوة  ،معينًا ي أبواب قد نقف منها موقفًاـهو"

 أذهان النحاة ست واضحة فيعلى أنها أبواب لي

  )3( ."الشكل ت واردة بنفسليس و ،أنفسهم
تعريف البدل متقاربان فتعريف التوآيد و"

فيازيد ؛ابينهم أحيانًاوهذا ما جعلهم يخلطون 
   يخرج زيد يمكن أن

  املغرب -القنيطرة -كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية)*(
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 ،إذا آان زيد األول غير زيد الثاني ،على البدل
ن آان نفس زيد إن يخرج على التوآيد أوممكن 

". )4(  
 ؛على العربية ًأمر تعقيد البنية البدلية ليس حصراو

كاللغة الفرنسية  أخرى طبيعية بل تشاطرها يف ذلك لغات
هذه  مما جيعل ،البدلية البنيات فيها تتنوع حيث ،مثال

ه ذه وراء من نبتغي.الشفهية باللغة مرتبطة البنيات
اإلشارات تأكيد طبيعة الظاهرة اليت نقصد البحث فيها 

لنا على النظر  تطرحها حافزاً اليت باملشاكل لشعورا ليكون
  .جتاوزهايف إمكانية 

  :تعريفه -البدل-1
التابع "يعرف املكون البدل عند النحاة القدماء بأنه 

إعالم السامع " وأ ،)5("املقصود باحلكم بال واسطة 
 أوفعلني على جهة تبيني األول  أومبجموع امسني 

  )6( ."تأكيده 
أو  م هو املنسوب إىل متبوعه نفياًاملقصود عندهو
حىت  مستمراً يشترط يف القصد أن يكون قصداًو .إثباتاً

ن كان إو ،ال يشمل بدل البداء حيث إن متبوعه
يبدو من  عنه، اإلبدال كاملسكوتقد صار  ،مقصوداً
لقيام حنو بكامله  ن يكون مفهوم القصد أساساًأالوارد 
احلكم املقصود  - صدالق املؤسسة بكامله من ألفاظه تكون
م بني البنيات املفهوو ميكن أن منيز بالنظر هلذا  .باحلكم

  :التابعية كما يلي
 التابع املتبوع  
 قصد- قصد+  النعت
 قصد- قصد+  التوكيد

 قصد+ قصد-  عطف البيان
 قصد+ قصد-  البدل

 قصد+  قصد+   عطف النسق

يستثىن من عطف النسق العطف ببل حيث يكون 
  .باحلكمكون املوايل هو املقصود امل

باحلكم ن املبدل منه مقصود أاملذكور  التعريف ظاهر
 ،فهو يف حكم الطرح من جهة املعىن دون اللفظ لذلكو
   :ن اجلملةإعليه فو

  .رأسه زيداً ضربت .1
هذا ال يعين أن  ،ممثال يف املكون رأسه ًتتضمن بدال

 ،د بهيعت ن ملإألنه  ،اللفظياملبدل منه يف حكم الطرح 
  .مل يكن للضمري ما يعود إليه

من الواضح أن التعريف املقترح للمكون البدل هو 
ىل العالقة اليت تربطه إحيده بالنظر  داليلّتعريف 
إذ إن املكون البدل هو املكون الذي يقتضيه  ،باحملمول

الرغم من على وعاته احملمول كموضوع أول من موض
  .املوقعيتأخره 

 .داخلياًيل إىل اعتبار البدل مكونا يفضي هذا التحل
مما يؤكد  ،تنتهي إليه بالضرورة تعاريف القدماء هذا ما

  .اجلملةأم يعتربون البدل معتمد احلديث يف 
 ؛للتابعتنسحب على البدل كل اخلصائص املميزة 

منثل لذلك  .هو مكون يتقيد بنوع إعراب متبوعهف
  :باجلمل
  .مررت بأخيك زيد .2
  .زره خالداً .3
  .ت الرغيف ثلثهأكل .4
  .أعجبين زيد علمه .5
  .محاراً رأيت رجالً .6

   ال يتقيد البدل باملتبوع يف البناء  ،من جهة أخرى
نه أكما .االستقاللمن هنا يستقل عنه كل و ،اإلعرابو

  .عن متبوعه يرد كسائر التوابع متأخراً
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داخل البنية الداللية  داليلّه الأما من حيث دور
إلضافة  أيلج ثانياً الحقاً كوناًفيعترب البدل م للجملة،

ميكن أن يستغىن عنه دون أن يؤدي و، مؤكدةمعلومات 
  .داليلّذلك إىل التباس 

  .مررت بأخيك زيد  -2
  . مررت بأخيك -7

  :للبدل يف البيان داليلّحيصر القدماء الدور ال
 أون يكون للشخص اسمان أو ذلك ب"
و يشتهر ببعضها عند قوم و ببعضها  أسماء
ال  أنحد االسمين خاف أذآر  فإذا آخرينعند 
يذآر ذلك االسم مشتهرا عند المخاطب و يكون

على سبيل بدل احدهما من  اآلخرذلك االسم 
  )7( ." إزالة التوهمللبيان و اآلخر

كيف تتداخل العوامل  ،من خالل هذا النص
للمكون  داليلّاملقامية املرتبطة باملتكلم يف حتديد الدور ال

 يتجاوز هنا مستوى التعليل العاملي يعيش ابن نإ إذ البدل،
ميثل اهتمام البالغيني  آخريدخل يف مستوى و للجملة،

 .إالن ورد يف النحو فعلى سبيل االستئناس ليس إالذي و
ن يكون أعند البالغيني هي  لإلبدالفاحلالة املقتضية 

     و كغري الوايف أالكالم السابق غري واف بتمام املراد 
نه مما يوجب االعتناء به فيعيده أم مقام امتناع بشاملقاو

وىف من النظم السابق على نية استئناف أ املتكلم نظماً
  )8( .املراد إىلالقصد 

  :مناط البنيات البدلية أ-2
 أساسية أمناط أربعةمييز النحاة العرب القدماء بني 

البنيوية،ها من البنيات البدلية ختتلف من حيث خصائص 
  .فيهااملقامية اليت تظهر  لطبقاتمن حيث او

  
  

  :املطابقالبدل  -أ
  :مل اجلمل التاليةألنت

  .خيك زيدأمررت ب -2
   زره خالداً -8
  .خوك زيدأقام  -9

 أبدال اأبدال الواردة يف هذه اجلمل بألتنعت ا
املراد املطابقة حبسب و. كل من كل أبدالو أمطابقة 
ه واقعني على منواملبدل ن يكون البدل أأي  ؛املاصدق

  .هنفس حييالن على الشيء آخرمبعىن  أو، واحدةذات 
  .خيك زيدأمررت ب-2

   .فاألخ هو زيد على مستوى ما حتيل عليه اجلملة
من خصائص البدل املطابق عدم احتياجه لرابط 

زلة اجلملة اليت ـهو مبنو " يف املعىن هنفس لكونه املبدل منه
  )9( ."ىل رابطإحنتاج فال  هنفس أهي املبتد

أن الفائدة  إىليف الكافية  )10(ذهب ابن احلاجب 
   :باالستقراء أشياءحد ثالثة أيف بدل الكل 

          :حنو ،بصفة الثاين متصفاًشهر وأ األولكون  ماإ  
  .مررت بزيد رجل صاحل

  : ، حنوشهرأكون أوهلما متصفا بصفة و الثاين  ماإ
  .بالعامل زيد مررت

   : ، حنواإلامالتفسري مع  قد يكون الثاين ردو 
   .مررت برجل زيد

   :ن ندرج ضمن هذا الضرب اجلملةألذلك ميتنع و
   .بزيد رجل

 ،العريبحسب التصور  ،يطابق بدل الكل من الكل
 معجميف  ،)apposition(للفظ  وضعالتعريف الذي 

  على  ظ هو ما ينطبق دائماًـحيث يعترب اللف ،اللسانيات
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   الكلمات اليت تتموقع بعد اسم و جمموعة من أكلمة 
    ،اليت يدل عليها هذا االسم هانفستدل على احلقيقة و
فاصلة على و ،نفصل بينهما بوقفة على املستوى النطقيو

املستوى الكتايب.   
   :بدل البعض من الكل - ب

 ،شيء على يكون املكون البدل حميالً أن ،ضابطه
يه املكون املبدل من الشيء الذي حييل عل ،حقيقياً جزءاً
هذا  أكانسواء  ،رئيسياً أي يدخل يف تكوينه دخوالً؛منه

  .هلامساويا  أم ،صغر منهاأ أم ،األجزاء باقي من كربأاجلزء 
يربط بضمري  أنالغالب يف هذا الضرب من البدل و

  .االشتمالن بدل أنه شأش ،يربطه باملتبوع
 ،ال الضمريإ يربطهما ال بدل االشتمالو بدل البعض"
  ."  مهنم ريثوا كَمصوا ومع و ":حنو

"نِع الشالْ رِهحامِر قت ٍ مل حيتج بدل  إمناو ."يهفال
ن اجلملة اليت أكما  ،يف املعىن هنفس ألنهالكل إىل رابط 

  )11( .رابط لذلك إىلال حتتاج  املبتدأهي نفس 
  :التاليةمنثل هلذا الضرب من البدل باجلمل 

   .الرغيف ثلثه كلتأ -4
  .اعتنيت بوجه الطفل عينه  -14

  :التاليةيستغىن عن هذا الرابط يف احلاالت 
ا تغين إذ إ ،الدالة على التعريف "ال"ذا وجدت إ– 1

  :الربطفادة إعن الرابط يف 
   .اليد فقبله،الوالد  رأيتذا إ-15

 املبدل منه هو املستثىن منهو يكون البدل بعضاً أن -2
ما إ :املستثىن يف يصح حيث ،موجب تام كالم يف

من  البدلية على اإلتباع وأ ،االستثناء على النصب
  .منهاملستثىن 

  

  .واحد إالما تعب السباحون -16
ن املستثىن أغين عن الرابط لداللتها على ت" إال"ن أل

  .منه بعض من املستثىن
ذا جاء بعد البدل سرد إ يضاًأعن الرابط  يستغىن -3

  :وافياًيكون سردها  أنبدل منه وامل أجزاءبقية 
تؤكد حرف اسم وفعل و :ثالثة أقسامالكلمة -17

ن املعيار أاملميزة هلذا الضرب من البنيات  ه اخلصائصذه
النحويون يف تعليل هذه البنيات هو  إليهي احتكم الذ

يف  خبالف املقاييس اليت تتخذ أساساً ،منطقي داليلّمعيار 
  .جة األوىلبالدر ةعاملي هي مقاييسألبواب األخرى وا

لطبيعة بنية بدل البعض من  تفسرياً )12(قدم سيبويه
الثاين و ،مكان األول عاملياإل ؛مكاننيإيتلخص يف  الكل
بالغي:  

ن بنية بدل البعض أمضمونه أما اإلمكان األول ف
  :من صنف

  .أكثرهمرأيت قومك -18
  .ثلثيهمرأيت بين زيد -19  

األصل حيث تكون  راجعة إىل بنية إضافية يف
  .22 الواردة يف رقم البنية األصلية للجملة هي

  .كثر قومكأرأيت – 20
ن تكون البنية األصلية أأما اإلمكان الثاين فيفترض 

  .21هي  19للجملة 
  .رأيت قومك– 21

الثاين مع ما يذهب إليه يتفق مضمون هذا اإلمكان 
 ن املكون البدلأحني يقرر )13(محد املتوكل أالدكتور 

يتمثل يف  لغرض تداويلّ ذيل يلحق باحلمل النووي
  .احلملتصحيح أو توضيح أو تعديل معلومة داخل 
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   :بدل االشتمال-جـ 
أو  يتميز هذا النوع من اإلبدال بكونه يعني عرضياً

ملتعددة اليت تتصل األوصاف امن األمور و طارئاً وصفاً
بة تسالقدماء االشتمال باألمور املك خص قدو ،باملتبوع
  .غري املكتسبة كاحلسنكالعلم و

يبدو من هذه اخلصائص أن بدل االشتمال يعني 
ص بدل بينما خيص ،بالنسبة للمبدل منه معنوياً أمراً

  .يف متبوعه حسياً البعض أمراً
  :منثل هلذا الضرب من البنيات البدلية باجلمل التالية

  .علمه رين عمرة-22
  .راقين معاوية عدله-23
   .زيد سلوكه أعجبين-24

يطابق  يتضمن ضمرياً أنيشترط يف بدل االشتمال 
ذا هقد حيذف و ،وعهمافروالتذكري و فراداإلاملتبوع يف 

  .الضمري فيقدر
   "ودقُوالْ اتذَ ارِالن وددخاُأل ابحصأَ لَتقُ " -25

بدل االشتمال ال يبدو أن التمييز بني بدل البعض و
.  البنيتنياخلصائص التركيبية لكل تتشابه  إذ ،يعلل تركيبياً

السعي حنو  كنهمأما  سيسعى منطياً ن النحو الكايفإلذلك ف
  .بدالألتقليص عدد ا

من الروائز اليت تستعمل ملعرفة بدل البعض وبدل 
عدم اختالل و ،منهجواز االستغناء عن املبدل  ،االشتمال

  .التركيب مع ذلك
  :البدل املباين  -د
من البنيات يعتمد يف تقريرها يشمل ثالثة أنواع و

  القدمي باعتبار السريورة الذهنية  العريبحسب التصور 
  .واليت تتحكم يف إنتاج اخلطاب

كل نوع من هذه األنواع يقصد فيه البدل باحلكم 
  . حيتاج إىل ضمري يربطه باملتبوعكما ال
  :املباينة كما يلي اإلبدالنصنف أنواع و
  :بدل الغلط -1

البدل لتصحيح  يأيتو ،لسانياً غلطاً منه بدلامل فيه يذكر
   :لتايلا يوافق املقام التخاطيبلط والغ

  .يصدر املتكلم سلسلة كالمية -
  .يرغب املتكلم يف تعويض لفظ سبق إليه لسانه -
  .آخريبدل املتكلم اللفظ بلفظ -
  :النسيانبدل  -2

يقابل هذا النوع من البنيات البدلية الطبقة املقامية 
  :يةالتال

  .إصدار املتكلم للفظ-
  .نه اللفظ املراد تبليغه أتومهه -
  .تذكره للفظ املقصود -
اللفظ احلامل "اللفظ املتوهم باللفظ املقصود إبداله-
  ".ة اليت متكن من التواصل بغري لبسللمعلوم
   :بدل البداء -3

يريده من لفظ كان قد بدا  حيث يبدل املتكلم لفظاً
  .مقبوالً له لفظاً

حرف  بتقدير النسق فبعط املباين البدل يلحق
مررت برجل محار فهو على وجه حمال  " اإلضراب بل

ن الرجل أتعين  فهو أنما احملال أف ،وعلى وجه حسن
تقول مررت برجل مث ن أفهو  ،ما الذي حيسنأو ،محار

ن تكون أما إ ،مكان الرجل فتقول محارتبدل احلمار و
رب ن تضأبدو ن يأما إو ،و نسيت فاستدركتأغلطت 

جتعل مكانه مرورك باحلمار بعدما عن مرورك بالرجل و
  " )14( .كنت أردت غري ذلك
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      : يقول ،يلخص سيبويه ذلك يف موضع آخرو
   أراديكون  أنزيدا عمرا  رأيتباه وأمنا جيوز زيد إو" 
نسي مث  أوغلط زيد ف أبا رأيت أوعمرا  رأيتيقول  أن

ذلك ضرب عن أيكون  أن إماو ،استدرك كالمه بعد
  )15( .عمرا مكانه وجعل
هو ما و ،بدالإلخر من اآ ضاف بعض النحاة ضرباًأ

يعرف عندهم بكونه املكون و ،مسوه ببدل التفصيل
     ملبدل منه و الشرط املضمن يف األالستفهام املفصل 

    ال يصرح فيه حبرف االستفهام أالذي يشترط فيه و
  .الشرط أو

  .خالدام أال كامأمن شاركت ؟-26
  .م مائتانأمائة أكم كتبك ؟ -27
  .م رديئاأجيدا أ أما تقر-28
   .جاملهأن عدو إن صديق و إمن جياملين -29

ن االستفهام الذي يتضمنه املتبوع قد يكون إذ إ 
بدل تفصيل  ف كامالً)28(عن الذات كما يف  استفهاماً

   .من كلمة من
بدل  فمائة) 27(كما يكون االستفهام عن الكمية 

فتتضمن  )28(ما اجلملة أمن كم  تفصيل للمعىن العددي
  .فجيدا بدل تفصيل من ما  ،من معىن استفهاماً
استقاللية التركيب سيجنح ال  إحنو يؤمن مببد ن أيإ
مناط البنيات البدلية كما أذا التمييز بني ىل جتاوز هإحمالة 

 يـملا سيالحظه من تشابه تركيب العريبقدم يف النحو 
كما يف  ،البدل املباين من جهةني البدل املطابق وب
  :مثلة التاليةألا

  .خيك زيدأمررت ب-2
  .مررت برجل محار-30

بدل البعض من الكل من وبني بدل االشتمال و 
  :التاليةالذي يظهر من خالل األمثلة  ،أخرىجهة 

  .عجبين زيد سلوكهأ -26
  .كلت الرغيف ثلثهأ -4
ل النحاة العرب بمن ق فان التصنيف املقترح ،لذلك
العبارة من جهة  إىلينظر  خرج تصور منطقي هو للبنيات

هو ضرب و ،جهة بنيتها الداخلية ال من ،ما حتيل عليه
  .املعىنمبحث  يف صوليونألا عليه درج ما يشابه من التعليل

   :مقوالته -البدل -2
 :منها نذكر عدة تلحق الوظيفة البدل مبقوالت

  .ملة والضمريل واجلالفعاالسم و
   :االسم -

يتضح ذلك من  .امساًيكون  أنالغالب يف البدل 
  :التالية األمثلة

  .زيد بأخيكمررت -2
  .يف ثلثهالرغ أكلت-4

  .أكثرهمقومك  رأيت-20
   .محاراً رجالً رأيت-27

  :الفعل -
  :يكون البدل فعالً

   .ثاماًأمن يفعل ذلك يلق -28
  .ن تسجد هللا يرمحكإ-29

ن يتحدا أشريطة  ،ن الفعل بدل كلويبدل الفعل م
  .بيانضافة إن يستفاد من ذلك أو ،يف الزمان

فجزم الفعل دليل يف عرف  )28(كما يف اجلملة 
هنا بدل  ،علهنه هو البدل دون فاأالنحاة القدامى على 

داللية  غراضأل الفعل من الفعل ليبدو .المجل مفردات
  :عامة
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  .اجلزئيةالداللة على  -1
  :االشتمال-2

  .زعجهأ األليفاحليوان  إىل أسيءلن  إين -30
  :الغلط-3

  .حيرسك تطعم احملتاج تكسه ثوباً نإ -31
اليت و ،من خالل املعطيات الواردة يف كتب النحاة

 هذا النمط البديلّ نأيالحظ  ،تؤشر لبدل الفعل من الفعل
يبدو و.املضارعالفعل  على ،األحيانكثري من  يف ،يقتصر

ن تركيزهم على الفعل املضارع يتالءم أيل يف هذا املقام 
 ،نية تكرير العامل هوو ،العام الذي يضبط البدل إاملبدمع 
املبدل منها  أفعاهلان أ أوردناهااليت  األمثلةيالحظ يف  إذ

اليت ينوي عملها  هانفسهي العوامل و ،مسبوقة بعوامل
   :التالية األفعاليف 

  :اآليتذلك يف لمنثل 
  ل        يضاعف من             يفع
  زعجه أسيء          ألن               
تعترب اجلملة التالية من قبيل بدل  أنلذلك ال ميكن 

   :الفعل من الفعل
  يف العامل  األمنيكثر املال اليوم يقل  - 32

  :االستئنافبل نعترب اجلملة الثانية على نية 
   .اجلملة–البدل 

   .حصدهأقطع قمح احلقل أ -33
        نعام وبنني أمدكم بأكم مبا تعلمون مدأ -34

   .عيونوجنات و
   .اجلس قف-35

 ،من املفرد كما قد تبدل ،قد تبدل اجلملة من اجلملة
يف  املعىن املراد فتتبعه على داللة منه أوىفكانت  إذا

مبصدر دون  أوتقدر هذه اجلملة مبشتق و ،عرابإلا
سابك حرف مصدري.  
  .ومثال املبدلة

ن إما قد قيل للرسل قبلك  إالل لك ما يقا -36
  .ليمألذو عقاب ربك لذو مغفرة و

   .صلتهامن ما و عملت فيه بدالً مان وإف
  .بدالاجلملة  وقوع النحاة ال يثبت مجهور أن الغالبو

  :الضمري - البدل
  :التاليةكما يف اجلمل  منفصالً يرد البدل ضمرياً

  .أباهزيدا  رأيت-37
  .ياكإيتك أر-38
   .هم بالغنيمةجاؤوا -39
  .مررت بك بك-40
حتتمل توجيهني  ذإ ،البنيات مشكلة هذه تعترب

 ،خر على البدليةآلاحدمها على التوكيد وأ ؛عرابينيإ
مة التوجيه ءقرار مبالإلا إىلالشيء الذي دفع بعضهم 

ذ منع وقوع الضمري إكما فعل ابن مالك  ،التوكيدي
 البنيات خاصة يفو ،شاطره االستراباذي يف ذلكو ،بدال

  .)38(من قبيل 
ن املنفصل يف ذلك يف حنو ضربتك إقال النحاة و 

ن إهذا عجيب فو ،ياك بدلإضربتك يف و ،كيدأنت تأ
يكون  أنفيجب  ،مبعناه األولهو تكرير املعنيني واحد و

 التأكيدالفرق بني البدل والحتاد املعنيني و تأكيداًكالمها 
16( .كما يظهر يف حد كل منهما معنوي(  
بنية توكيدية  )40(صنف من البنية االستراباذي يعتربو

  .ال بدل فيهاو
ن الثاين بدل إقال الزخمشري يف مررت بك بك و 
      ح التكرير لفظاًـو صريـه إذ ،األولب من عجأهذا و



 

 8

يف باب املنادى  هذا مثل قولهو ،بدل ال تأكيدفهو  ،معىنو
  )17( .لفظي تأكيد ذلك مجيعو زيد زيد بدلن الثاين يف ياإ

حيث )39(بالنسبة للجملة  هنفسشكال إلايطرح 
املتصل  أنباعتبار "على البدل  أوخترج على التوكيد 

  ."بدل ذكر إىلن املنفصل يرجع أاسم ذكر و إىليرجع 
ختريج النحاة القدماء  الفاسي الفهري األستاذيرجع 
اعتبارهم  إىل ،البدلية على أوعلى التوكيد )48(جلملة مثل

وظيفة  وليست له ،تابعاً "هم"مري املنفصل املرفوع الض
  .املفعولكالفاعل و أساسية
ن الواو أم زعموا أ ،الدعاءهذا ا إىلقد جرهم و

ملا مل ميكن و ،وبالتايل هي الفاعل ،يف الفعل هي الضمري
    ،رأساًمل جيعلوه و جعلوا املنفصل تابعاً ،توارد فاعلني

 املنفصل نأ دركواأل ،بقللتطا عالمة الواو لو تصورواو

  )18( .فاعل
ن الضمري يف أالفاسي هي  األستاذطروحة أملخص 

     ،موضوع داخل يف البنية املوضوعية للفعل )48( مثل
  .ايل حيمل وظيفة أساسية هي الفاعلبالتو

الضمري من  بدالبإيف البنيات اخلاصة  املتأملن إ
هذه  دريتعلق مبص أساسياً نظرياً يطرح مشكالً ،الضمري
  :كما يلي أسئلة شكل يف هذا اإلشكال نصوغو .املعطيات

املعطيات من اللغة هذه  العريب اللغويهل استقى 
صح ذلك ستكون تعبريا عن  إذاو ،موضوع الدرس

ليفية الكبرية اليت يتوفر عليها متكلم اللغة أمكانات التإلا
صنعا لتلبية أغراض  ن هذه البنيات مصنوعةأم أ ،العربية

  .تراضية صرفاف
ملعطيات الواردة يف هذا اجلدول هل ا ،خرآبتعبري و

 ،ورده النحاة القدماء يف باب البدلأمما  ،مثيالاو
  معطيات فعلية ؟

حول  جازماً نصدر حكماً أن ن من العسري حقاًإ
هذا األمر النعدام األدلة الكافية لالستدالل على حجية 

ن ذلك نتلمس الرغم معلى نه أ إال ،ذاك أوهذا الطرح 
مالمح الصنعة يف البنيات اليت يبدل فيها املضمر من 

ن بنيات من هذا القبيل تساهم يف اللبس إحيث  ،املضمر
املعهود و ،من مسامهتها يف التواصل بني املتحاورين أكثر

شروط ص فرص وينه يسعى إىل تقلأيف املتكلم باللغة 
  .من ذلك جتنب تكرار اإلضمارو ،باسااللت

القاصد للتواصل لم باللغة ون املتكإف ،اجلهةمن هذه 
من مناقضة  يف ذلك ملا ،سيتجنب إبدال مضمر من مضمر

هو البيان و ،جله البدلألالذي وضع  الغرض األساسي  
  .التوهمإزالة و

 ن بدل املضمر من املضمر احتمال نظريإف ،عليهو
املنت  مستوى على يـجتريب دعم الغالب يف له مل يوجد
العريب.  
 طائفة من النحاة ينكرون وجود أنهذا ما يفسر و

يستندون يف قوهلم و ،هذا الضرب من البنيات البدلية
  .نه مل يوجد يف لغة العرب نظريأى ذاك عل
جعل حنو و ،الضمري بدالً عقومنع ابن مالك وو 
نه أأي  ؛ياه من وضع النحوينيإيت زيدا أرياك وإيتك أر

  )19( .مل يسمع من العرب

  :عرابهإ -بدل ال -3
فعل من فعل تبعه يف مجيع  أواسم من اسم  أبدل إذا
    ،وجزم وخفض ونصب رفع من ،عرابيةإلا حاالته

 إذايظهر ذلك و ،ويقدر عامله من جنس عامل متبوعه
يل عامل البدل نفس عامل قكان العامل حرف اجلر و

الغالب بني  أن إال ،ليس على نية تكرار العاملو ،متبوعه
ليس على و ،ن البدل على نية تكرير العاملأالنحاة 
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ن العامل املشترك بينهما أمعىن ذلك و ،تكريره حقيقة
السبب يف و .التلفظ قبل املتبوع وحدهو اإلظهارواجب 

و منع التكرير احلقيقينه أ ،االكتفاء بالتكرير املعنوي
 ،جديداً ثري العامل الثاين يف البدل تاثرياًأتلىإ يؤدي
  .جديدةيدخله يف عداد معموالت بدلية وه عن الفيزح

 إىليفضي هذا التحليل الذي قدمه النحاة العرب 
يف  األساسيبالعامل  حمكوماً داخلياً اعتبار البدل مكوناً

   نه يتالءم أالتحليل سيظهر له  هذايف  املتأملو ،اجلملة
ن الفكرة أنا ملع افإذ ،املقدمات النحوية العاملية القدميةو
وهي الوزن  ،العربية اللغوية حباثاأل اليت وجهت ساسيةألا
ىل اعتبار اجلمل إ العريب اليت دفعت النحوي ،القياسو

يف مقابل الكم غري املتصل  متصالً و كماًأمسافة كالمية 
سيكون من املالئم للعاملية ليس  ،الكلمة يلزم قياسه هوو

يفترض مكونات خارجية تتموقع خارج  أنمن عادته 
  .مغلقةن اجلملة تتقدم عنده باعتبارها مسافة إ بل ،اجلملة

العامل من حيث الفكرة  يتفق التحليل القائل بتكرار
 أماال إ، املتوكلمحد أما اقترحه الدكتور الرئيسة و

محد أكتور دال نإ إذ ،التحليل خيتلفان من حيث طبيعةُ
لتفسري إعراب البدل ما  اًمكرر املتوكل ال يقدر عامالً

ال يقبل تقدير  و الذي يعتمده حنو غري حتويليدام النح
  )20( .اجلملةعنصر ال وجود له يف سطح 

   :التطابق –البدل 
ال خيضع املكون البدل إىل قيود تطابق صارمة مع 

مثال يف التعريف ن يوافق متبوعه أإذ ال يلزم ؛ املبدل منه 
  :حنو، النكرةن تبدل املعرفة من أوز جيأو التنكري حيث 

   .ىل صراط مستقيم صراط اهللاإنك لتهدي إ -41
   :تبدل النكرة من املعرفةو 
  

  .لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة -42      
ن املقصود بالنكرة النكرة أاملفهوم من كالم النحاة 

 أنيشترط  ال نهأيتضح مما سبق  .املختصة ال احملضة
 خيالف البدلو ،تنكرياًو فاًياملبدل منه تعرو يتطابق البدل

حنومثال من  هذه اجلهة النعت احلقيقي:  
  .زيد خطيب فصيح -43
  .هند خطيبة فصيحة -44
كذا و التأنيثو التنكري يف جوباًو منعوته يطابق حيث
بدل منه يف املفروعه جتب مطابقة البدل وو ،يف اإلفراد
باخلصوص يف  ،التثنيةاد واجلمع واإلفرالتأنيث والتذكري و

 نكأ التثنية واجلمع،نع مانع من مي ما مل ،البدل املطابق
كما يتضح  ،به التفصيليكون أحدمها مصدرا أو قصد 

  :من اجلملتني
  .مفازا حدائق وأعنابا -45
  .الصيف إذن هلا نفس يف الشتاء ونفس يف -46

وعهما فروالتذكري اإلفراد و والتلزم املوافقة يف 
كل أشار األستاذ املتو .اإلبدال من األخرى لألنواع بالنسبة

 ، إىلالفصل اخلاص بالوظيفة التداولية الذيل يف ،)85(
املبدل منه يفيد أمرين ن عدم لزوم التطابق بني البدل وأ

  :الوظيفييف إطار النحو 
ال و ذيال يف التصور الوظيفي البدل يعتربأوهلما أن 

ن البدل يف البنيات من أثانيهما و ،يكون عبارة حميلة
  :قبيل

  .أقلقين زيد طربه -47
ن هذه املالحظات أن تدعم الرأي املدافع أمن شو

هو خارجية املكون البدلو عنه يف إطار النحو الوظيفي.   
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  :خامتة
املعطيات  تنظيم املقال هذا خالل من حاولنا لقد

        ،العربية النحوية الكتابات يف البدل نأبش ردةالوا
 كما قابلنا .ام االفتراضات املرتبطة أهاستخالص و

  .كل ذلك جبملة الفرضيات اللسانية املعاصرة 

ليست ظاهرة و، تداوليةظاهرة  هن البدل يف جوهرإ
برصد  الكفيل ن الوصفألذلك نفترض  .تركيبية

يعطي االعتبار  ،وظيفي متغرياا هو بالضرورة حنو تداويلّ
  .املقامر التواصل واألول لعنص

  
  : املصادر واملراجع

 ،النحو يف األصول :سهلبكر حممد بن أبو  ،اجرَّالسَّابن  -
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  يف املَحلِّيات والعاميات الواردة يف الدالليةمن الظواهر "

  "زيادات الزبيدي واستدراكاته على القاموس احمليط
  

  )*(فريد عوض حيدر. د
 

  :الداليلّالتغيري 

حيدث لكثري من األلفاظ العربية األصيلة تغري 
ال خيرج عن  الداليلّعلى ألسنة العامة وهذا التغيري  داليلّ
ختصيص : وهي )1(يف الفصحى الداليلّالتغري ني قوان

لعالقة الداللة، وتعميم الداللة، وانتقال جمال الداللة 
 ،املشاة أو لعالقة غري املشاة بطريق ااز املرسل

وسوف أعرض أمثلة من مادة البحث توضح مظاهر 
  :فيما يأيت الداليلّالتغري 

   :ختصيص الداللة

أساس العامية .. املعنويفظاهرة التخصيص 
  :ومن ذلك )2(" اخلاصة 

مبعىن : القَرارِيذكر اد ): قرر(يف مادة  -1
وزاد الزبيدي ،الذي ال ينتجع أو كل صانع احلضري :

وقد استعملته العامة اآلن يف : عند العرب قلت"هذا 
، وجنار خياط قراري: املبالغة فيقولون إذا وصفوا صانعاً

 ،امة اللفظ بالصانع املاهرت العفقد خص. )3("قراري
واللفظ يف  ،دون غريه من الصناع يف عهد الزبيدي

  .األصل لكل صانع

  ولد : طذكر اد أن السْب): سبط(يف مادة  -2

.. االبن واالبنة ، ولدوزاد الزبيدي ويف احملكم ،الولد
 ،أوالد األوالد، وقيل أوالد البنات: األسباط: وقال غريه

، وبه األخري هو املشهور عند العامةوهذا القول : قلت
ت العامة اللفظ فقد خص )4(فرقوا بينها وبني األحفاد 
يف مقابل األحفاد ألوالد . بالداللة على أوالد البنات

  .األبناء

كر اد أن ضاع مبعىن ذ :)ضيع(يف مادة  -3
قلت ومن التضييع "وزاد الزبيدي  )5( "هلك وتلف"

ضيعوا فالناً إذا ضربوا :  عامة اإلهالك استعمال المبعىن
ولفظ ضاع يف األصل لكل ، )6(" خاصة بالسيف  هعنق
  .بالسيف فخصته العامة باهلالك ضرباً ،وتلف هالك

:       نواملَْمُحو" ):حمن(مستدرك مادة  يف -4
. )8( واملمحون من وقع يف حمنة( )7("املأبون عامية"

داللة على ، فخص لفظ املمحون بال)9(واملأبون املتهم 
  .وهو يف األصل لكل من أصيب مبحنة ،املتهم عند العامة

  :تعميم الداللة

  الداللة له أمثلة قليلة يف مادة البحث هذا  وتعميم

فرع الفيوم - جامعة القاهرة –بكلية دار العلوم  اللغة املساعدأستاذ علم )*(
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أقل شيوعاً يف اللغات من " تعميم الدالالت"  ألن
  .)10(" قل أثراً يف تطور الدالالت وتغريهاأختصيصها، و

  :من احملليات

1- اطعد أن يعاط ) يعط(ة يف ماد :يذكر ا
: زاد الزبيدي )11(زجر للذئب، واخليل .. مبنية بالكسر

فإم يستعملونه يف زجر  ،وأما أهل الصعيد قاطبة" 
عاط ويعاط، كما : اخليل واإلبل والناس، كذلك يقولون

 مفقد عم. )12(، وهي عربية فصيحة مسعته منهم مراراً
  .سعوا داللتهأهل الصعيد استخدام اللفظ وو

، ذكر اد )حوص( يف مادة :احلياصة -2
السرج وزاد "يشد به حزام .. سري"احلياصة وهو 

هذا هو األصل، وقد استعمل يف كل : قلت: "الزبيدي
فقد انتقلت داللة ، )13( "ما يشد به اإلنسان حقوه شامية

مث عمم يف البيئة الشامية ليدل على  ،اللفظ لعالقة املشاة
  .هوقْجديد هو كل ما يشد به اإلنسان ح معىن

  :انتقال جمال االستعمال

وهذا حيدث لعالقة املشاة، أو لعالقة غري 
  :املشاة، وسأعرض فيما يأيت ألمثلة لكال اجلانبني

  :انتقال الداللة لعالقة املشاة -أ

وبعري خميول وقع ): "خيل(يف مستدرك مادة  :خميول -1
ومنه قيل للرجل إذا طار  ،طعهاألْخيل على عجزه فق

 هــاستعمال العامة لكنمن  وهو ،عقله فزعاً خميول
ألن هذا االستعمال قام على تشبيه من ، )14(صحيح 

 لرجال، بالبعري الذي أصابه األخيلطار عقله فزعاً من ا
فاللفظ يف األصل اسم مفعول مشتق من  ،فأصابه الفزع

يقع على دبر  ...وهو طائر مشؤوم عند العرب ،األخيل
  هو البعري ) خميول(فاملعىن القدمي للفظ  ،فيفزعه )15("البعري

واملعىن اجلديد وهو الرجل الذي طار  ،املُفزع من األخيل
والعالقة  ،للمعىن األول عقله فزعاً وهذا امتداد جمازي

  .بينهما املشاة

والرمشة " ):رشم(يف مستدرك مادة  :الرْشمة -2
ويرى أمحد ، )16( " الفرس عامية على فم بالفتح ما يوضع

وجه الضبع، وهي السواد  يف مشةالر مأخوذة من " رضا أا
وهذا املعىن األخري هو املعىن القدمي لكلمة ، )17(" هفي

فم ، مث أطلقت على ما يوضع على )18(الرْشمة بالضم 
الفرس فحملت داللة جديدة، وبني الداللتني القدمية 

مشاة تسمح بانتقال الداللة، وقد سجل  عالقة واجلديدة
أنيق  رسن: رمسة"ففي معجمه  ،ة بالسنيدوزي الكلم

رأس  مقدم على تتدىل الذهب أو الفضة من بزينة
بإبدال الشني  صويتّ تغري له حدث فلعل اللفظ ،)19("الفرس
  .، وإبدال ضمة الراء فتحةسيناً

وسندان  "املستدركة )سندن( يف :السْندان -3
    عرف  يف الثقيل عن به ويكىن معروف احلديد
. )21(ية القدمي للفظ معرب عن الفارس عىنفامل ،)20("العامة

فقد جاء على  ،وأما املعىن اجلديد هو الثقيل من الناس
ألسنة العامة ملا رأوه من عالقة املشاة بني السندان يف 

والثقيل من الناس يف ثقله ثقله املادي ،املعنوي.  

ية اووالقشوة د(): قشو( تدركمس يف :القَْشوة -4
. من خوص فةق"والقشوة عند العرب  )22( )اللنب عامية

فانتقال داللة اللفظ من املعىن . )23("لعطر املرأة وقطنها 
 وهو اجلديد املعىن إىل ..)من خوص قفة( وهو القدمي
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 املشاة بني املسميْينِ، فكالمها على قائم )اللنب دواية(
  .وعاء، وإن اختلف الغرض من كل واحدة منها

  ):مجل(يف مستدرك مادة  :عْين اجلَمل -5

وذلك ، )24(" وعني اجلمل الشاه بلوط مصرية"
فاملصريون ملا رأوا مشاة بني الشاه  ؛ملشاته عني اجلمل

  .بلوط وعني اجلمل أطلقوا األخري امسا له

عىن ميثل وحدة داللية ذات م وهو تركيب إضايفّ
هلا معىن ال نستطيع احلصول  ألن، )Idiomatic( يتعبري

 .)25(ردات عليه مبجرد فهم معىن ما ركبت منه من مف

  :انتقال الداللة لعالقة غري املشاة - ب

ق ااز املرسل وعالقاته كالسببية وذلك عن طري
  :ومن ذلك، )26( وااورة واجلزئية وغريها 

  :من العاميات -أ

السلَب حلاء ): "سلب(يف  قال اد :سلَبة -1
وعلى : "وزاد الزبيدي" باليمن تعمل منه احلبال... شجر
  .)27(" سلبة ج قول العامة للحبل املعروفرُيخهذا 

خيط يشد "عىن وقد استخدم العرب لفظ سلبة مب
وانتقال الداللة هنا . )28(" على خطم البعري دون اخلطام

  :حيتمل وجهني

 ،لفظ سلبة من املعىن القدمي ل داللةانتقا :األول
وهو  ،إىل الداللة على املعىن اجلديد ،...)خيط يشد( وهو

حبل معروف عند العامة، فيكون هذا االنتقال مت لعالقة 
  .املشاة بني اخليط واحلبل

  انتقال داللة اللفظ لعالقة غري املشاة وهي  :الثاين

 ر، باعتباسلبةبل املعروف لديهم إطالق العامة على احل
واألخري ، )29( "السلب من يف األصل مصنوع ألنه" ما كان

  .ختريج الزبيدي

والبالن : "دقال ا) بلل(يف مادة : البالّن -2
قلت وأطلقوا : "وزاد الزبيدي"ج بالنات،كشداد احلمام

 )30( ."هي عاميةوعلى من خيدم يف احلمام  البالّن اآلن
مبعىن  )Balanion ()31( والكلمة معربة عن اليونانية

من ) بالن(احلمام، ويعد إطالق العامة على من خيدم فيه 
وإطالق العامة هذا يعد من . قبيل ااز لعالقة احمللية

 )32( ،عنينيباملالتوليد الصحيح، وقد سجل دوزي اللفظ 
  .)33(وكذلك امع يف وسيطه 

ذكر اد الشحنة ) شحن(يف مادة  :الشْحنة -3
هذا هو األصل  :"وزاد الزبيدي ،"الرابطة من اخليل"عىن مب

 )34( .مث أطلقها العامة على األمري على هؤالء ،يف اللغة
وإطالق العامة توليد صحيح بطريق ااز لعالقة البعضية 

  .أو اجلزئية

والعشوة ): " عشو(مادة  مستدرك يف :العْشوة-4
)35( " عامية ...العشاء

وكذلك  ،الظُّلْمة األصل يف والعشوة 
 ها امساً، إذن فإطالق)36(" ما بني أول الليل إىل ربعه"

 صحيح،  توليد فهو ،على طعام العشاء جماز لعالقة الزمنية
  .وإن كان عامياً

  :ومن احملليات) ب(

: الصيد: " )صيد(يف مستدرك مادة  :الصْيد -1
 )37("السمك ميانية سمْعـُته ممن أثق به من عرب اليمن 

وقد ورد  ،ألنه يصاد) الصيد(فهم مسوا السمك باملصدر 
أُحلَّ لَكُْم صْيُد "  قوله تعاىل هذا يف القرآن الكرمي يف
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 فوقع الصيد ،)96/املائدة (" البْحرِ 
)38(

املصيد وهذا  على 
  ".جماز

تقول ) ": دقن(يف مستدرك مادة : الدقْن -2
ساس، أي يف حليتك كما يف األ ؛أهل بغداد يف دقنك

وكذا هو عند عامة أهل مصر وليست بلغة : قلت
، إال أنها وهي إن مل تكن فصيحة، )39(" فصيحة

معناه " دقناً دقن يف حلي الرجل يدقنه" صحيحة فالفعل
 هذا يف خاص بالضرب فهو ،)40("كفه جبمع ضرب"

يثبت أن  ،هو األساسوباعتبار أن املعىن احلسي  .املكان
فهم  ،لعضو الذي هو الدقنمشتق من ا) دقن( الفعل

للحية يكون هنا جمازاً ألنه  عندما يطلقون الدقن امساً
وجيوز أن يكون لفظ الدقن صورة صوتية على . منبتها

ألن الذقن هو جمتمع  ،ز قائماً، ويظل ااالبدل من الذقن
  .)41(اللحيني من أسفلهما 

احملو ما ): "حمو(يف مستدرك مادة  :املَْحو -3
باملاء  ون واملصاب لغة ميانية ورمبا ُمحياملعيُيرقى به 

احملوة وقد استخدم لفظ .)42(" فَُيسقاه ولذلك ُسمي
)43(" املطرة اليت متحو اجلدب" مبعىن مؤنثاً

فاستخدم مبعىن  
واستخدم لفظ احملو مبعىن  ،يف غري لغة اليمن ،الفاعل
أي مبعىن ما يكتب من الرقَى  ؛يف لغة اليمن ،املفعول

ألنها  فسميت حمواً ،ْمحى باملاء مث يسقى به املعيونفُي
سببية، ورمبا تكون مسيت بذلك ألنها ، فالعالقة ُتْمحى

ة فتكون مبعىن الفاعل والعالقة متحو أثر العني واإلصاب
  .سببية أيضاً

4- الشركة " ):شرك( مستدرك يف :ْركةالش
 ركون بالكسر اللَّْحمة ميانية وأصلها يف اجلَُزور يشت

وقد استخدم لفظ الشركة عند العرب . )44(" فيها
 الشريكني مصدراً مبعىن خمالطة

داللة املصدر  فانتقلت ،)45(

يف هلجة اليمن ألنهم أطلقوه على املفعول، وهو حلم 
  .وهذا جماز ،اجلزور الذي يشتركون فيه

  :الفروق الداللية بني احملليات 

ن واختالف الداللية باختالف املكا تنشأ الفروق
الزمان، ولكل بيئة معجمها اخلاص الذي يعرب به جمتمعها 

 اتمع، الوقت نفسه على طبيعة هذا  ويدل يف ،عن حياته
ولعل هذا هو الذي دعا بعض اللغويني احملدثني إىل 

 أن نبدأفإنه جيب  ،القول بأنه إذا أردنا أن نفسر جمتمعا
 بدراسة كلماته

اللية الناشئة ومن مظاهر الفروق الد. )46(
  :عن تعدد البيئات ما يأيت

مبجموعة من األلفاظ اختصاص كل بيئة  -1
وهذا املظهر هو  ،اليت ال توجد يف بيئة أخرى) الدوال(

ومن أسباب هذا  ،أوضح مظاهر الفروق الداللية مجيعاً
 :االختصاص

 أن ترث لغة ألفاظاً من لغة سابقة عليها يف بيئة -أ
اللغة العربية عن املصرية القدمية كما ورثت  ،من البيئات

  .)47(بعض األلفاظ مثل الشادوف والسباطة 
يوجد شيء خاص ببيئة من البيئات،  نأ -ب

مثل  ،خاص به يف هذه البيئة) دال(فينشأ له فيها اسم 
 معروف يف البيئة األندلسية خاصة السم سبع )48(اللَّب.  

  :اختالف الدال واملدلول واحد
ل وخيتلف الدال عليه باختالف فقد يتحد املدلو

ويعود  .البيئات، ويظهر هذا بوضوح يف جمال التسمية
إىل  ،اختالف الدال على مسمى واحد من بيئة ألخرى

إىل الشيء الواحد يف كل  اختالف االعتبارات يف النظر
الصميل، ويف  تسمى يف اليمن: ومن ذلك العصا ،منهما

هو  )49(واخلشونة سبليا فاعتبار.مصر تسمى النبوت
واعتبار ما يسموا بذلك االسم، الذي جعل أهل اليمن
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هو الذي جعل أهل مصر يسموا ذا  )50(كانت عليه 
  .االسم

يسمى يف اليمن العصفور، ولعلهم أرادوا به : والولَد
أو  )51() السيد أو امللك(مها  ،أحد معنيني هلذا اللفظ

وكال التسميتني ،فوظكليهما معاً، ويسمى يف احلجاز احمل
  .وهو خيتلف من بيئة إىل أخرى )على التفاؤل(

 باختالف الواحد للشيء املختلفة التسميات وكانت

يف  )52(من أسباب كثرة الترادف  سبباً ،)القبائل( البيئات
يف  ،لغتنا، خاصة أن واضعي املعاجم األوائل مل يشريوا

 التسميات، هذه فيها نشأت اليت البيئات إىل ،األحيان غالب

هذه  الندرجت ،احملليات هذه إىل هنا اإلشارة ولوال
أمساء  يف معروف هو كما ،املترادفات ضمن األلفاظ

  .السيف وغريها

  :اختالف املدلول والدال واحد

يف ) أي الصورة الصوتية للفظ(قد يتحد الدال 
 ،وختتلف داللته يف إحدامها عن داللته يف األخرى ،بيئتني

  :ومن أمثلة ذلك

تطلق يف مصر على الطاعون، وتطلق  :الكُبة -1
يف  اولعل داللته، )53( يف الشام على نوع من الطعام 
، أما معناها يف الشام )54(مصر من معىن الشدة والصدمة 

 )55( ،وهو بدوره من الشيء اتمع ،الغزل فهو من كُبة
  .فإطالقها على هذا النوع من الطعام من جماز ااز

ويف املغرب  ،املسجد على مصر يف يطلق :ْيدِساملَ-2
  .)56(اب تيطلق على الكُ

من الدوال كان له أثر كبري يف وجود  النوع وهذا
يف الغالب ،املعاجم واضعو يشر مل حيث ،املشترك اللفظي، 
مل  ولو ،داملعنيني املختلفني للفظ الواح منإىل بيئة كل 

هذه  فيها تدمتكن هنا إشارة إىل احملليات اليت استخ
املشترك  ضمن واملسيد الكبة :لفظا ندرج ال ،املعاين
اللفظي.  

من  ،الداليلّومما سبق ميكن القول بأن التغري 
ظاهرة شائعة  ،ختصيص وتعميم وانتقال لداللة األلفاظ

شائعة يف الفصحى، وأن  كما هي ،يف احملليات والعاميات
غريه لكل جمتمع معجمه اخلاص الذي خيتلف عن معجم 

من اتمعات، وأنه قد يتحد املدلول وخيتلف اللفظ 
  .وقد حيدث عكس ذلك ،الدال عليه من بيئة إىل أخرى

  :األلفاظ اليت سجلها اجملمع

جمموعة من األلفاظ اليت نسبها الزبيدي إىل  هناك
العامة أو إىل بيئات حملية حظيت بتسجيلها يف املعجم 

  :النحو التايل الوسيط، وكان موقف امع منها على
  .)مو(ألفاظ رمز هلا برمز املولد  -1
 .)حمدثة(ألفاظ رمز هلا برمز  -2
 .)مج(هلا برمز  ألفاظ رمز -3
 .رمز هلا برمزومل يمل مييزها ألفاظ  -4

  :وسوف أعرض هلذه األلفاظ فيما يلي
  ):مو(ألفاظ رمز هلا برمز املولد ) 1(

  :وهي أحد عشر لفظاً
  :العاميات فَمن) أ(
مبعىن ليلة ): دخل(ك مادة رديف مست :الدْخلة -1
  .)58() مو( واللفظ يف الوسيط ذا املعىن. )57(الزفاف 
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: املستدركة )دردش( يف مادة :الدْردشة -2
وهو مستعمل ... الدردشة وهو اختالط الكالم وكثرته"

واللفظ ومعناه نصا يف الوسيط ، )59(" يف كالمهم كثرياً
  .)60() مو(

الدش ): "دشش(مستدرك مادة يف  :الدش -3
 –دش فالن يف كالمه "ويف الوسيط ، )61( " كثرة الكالم

  .)62()" مو(أكثر منه : دشاً

املَْزولَة ): "لزو(يف مستدرك مادة  :لَةواملَْز -4
كمرحلة آلة للمنجمني يعرفون ا زوال الشمس عامية 

املْزولَة الساعة الشمسية  ويف الوسيط، )63(" لاوج مز
) مو(الذي يثبت عليها  الشاخص بظل ا الوقت ليت يعنيا
  .)64(" مزاول  ج

قال اد ) شوش(يف مادة  :التْشوِيش -5
والعامة : ، وزاد الزبيدي)اختالف.. بينهم شواش"(

، ويف الوسيط )65("التشويش كما يف العباب : تقول
التخليط، وقيل التشويش من كالم املولدين، : التشويش
  .)66(" تهويشوأصله ال

... فكر فيه"قال اد ) فكر(يف مادة : افتكر -6
افتكر : ويف استعمال العامة": وزاد الزبيدي، "وتفكر

، )68() مو(تذكر:ويف الوسيط افتكر ،)67("واملعىن تأمل
  .واملعنيان متقاربان

، "فرخ الدجاج عامية: بالضموت ْتكُالكُ" -7
  .)69() مو(ويف الوسيط 

8- الكنافة ): " كنف( مادة مستدرك يف :ةافَالكُن
 "عامية ..املأكولة القطائف هذه كثمامة

ويف  ،)70(
حلوى تتخذ من عجني احلنطة جيعل على  :الوسيط

ور يقة، ويتم إنضاجها بالسمن يف التـنشكل خيوط دق

وأكثر ما تؤكل  ،مث يضاف إليها السكر املُْعقَد ،أو حنوه
فيه يفاً دقيقاً فرق فعرفها تعر )71(")مو(يف شهر رمضان 

  .وهذا ختصيص ، بني الكنافة والقطائف

: الكوفية، بالضم: "يف التكملة :الكُوفية -9
يف الوسيط و، )72(هتا ارالقلنسوة، عامية، سيمت الستد

نسيج من حرير أو حنوه يلبس على الرأس أو حتت 
وبذلك يكون ، )73()" مو(ر حول الرقبة االعقال، أو يد

تساعاً داللياً عما كان عليه يف عهد اللفظ قد نال ا
  .الزبيدي

املنظرة ): "نظر( مستدرك مادة يف :املَْنظَرة -10
وإطالقها على موضع من البيت يكون ... موضع الربيئة

مكان من  ...املَْنظَرة: "ويف الوسيط، )74(" عامي مستقالً
 )مو(الستقبال الزائرين  يعد البيت

وهذا ختصيص  ،)75(
  .داليلّ

  :احملليات ومن

الكناشة ): "كنش(يف زيادة مادة :"الكُناشة -
فيها الفوائد والشوارد  عل كالدفتر تقيدجتاسم ألوراق 
ويف . )76("هكذا يستعمله املغاربة  .نانيشللضبط ج ك

وقد ). مو(قال ذكر اللفظ باملعىن نفسه و: الوسيط
  .)77(ة يف جملته ذ املعىنملاستخدم امع الك

  ):حمدثة(ظ رمز هلا برمز ألفا )2(
  :من العاميات) أ(
1- حصل(يف مستدرك مادة  :الةاحلَص :(

 )78(  ،"حقة تعمل من خزف عامية شبه احلصالة كرمانة"
فيه له خرق ضيق قدر أن يدخل   "ويف التكملة 

 صندوق أو شبهه حيفظ فيه" الوسيط ويف،  )79( "الدرهم
  .)80() "حمدثة(ما يدخر من نقود 
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املطوى ): "طوي(يف مستدرك مادة  :طوىامل -2
)81(" السكينة الصغرية عامية... 

  املطْواة : "سيطوويف ال،  
، سكني صغري ذو نصل أو نصال تطوى يف النصاب

  .)82("حمدثة 

التعسيلة ): "عسل(يف مستدرك مادة :التْعِسيلَة-3
النائم .. عسل"ويف الوسيط  .)83("النومة اخلفيفة عامية

  .)84(" وماً خفيفاً حمدثةنام ن

ومن ): "غشم(يف مستدرك مادة  :الغشيِم -4
لغات العامة الغشومية اجلهل باألمور وهو غشيم ال 

الغشيم اجلاهل باألمور : "ويف الوسيط، )85("يدري شيئاً 
كأنه مثل الغاشم، وهو احلاطب بالليل يقطع كل ما قدر 

  .)86(" حمدثة ،عليه بال نظر وال فكر

5- طَ " ):قرط(مادة كردمست يف :قْرِيطالتقر
إذا أرخاه حىت وقع على ذفْراه عند : الفَرس عنانه
التقريط مبعىن التنبيه : ومنه استعمال العامة ،الركض قلت
 " األمر يف والتضييق والتأكيد واالستعجال

ويف  .)87(
  .)88(حمدثة  ،عليه يف األمر شدد..قرط:"الوسيط

): نصب(ك مادة رد مستيف :النصاب -6
واستعمله العامة مبعىن اخلداع : قلت.. النصاب"

 ،ذا املعىن نصاًً اللفظ ورد:الوسيطويف ، )89("احملتال
  .)90(وقال حمدثة 

  :ومن احملليات) ب(

قْدر : بالفتح... احللة: يف التكملة: احلَلَّة -1
 إناء معدينّ: وذكر يف الوسيط أنها .)91(" النحاس مصرية

فحدث للكلمة تعميم للداللة ) حمدثة(يطهى فيه الطعام 
  .تستخدم للطهي ،معدن من أي ،على كل قدر

قال ): " حوط(يف مستدرك مادة : التْحويطة -2
أي ألبسوه احلَْوط للُعوذَة  ؛حوطوا غالمكم: أبو عمرو

لدفع  اسم ملا يعلق على الصيب: ومنه التحويطة:  قلت
التعويذة –ويف الوسيط التحويطة ، )92(" العني ميانية 

 ، واملعىن واحد ألنّ ما يعلق على الصيب)93( )"حمدثة(
  .لدفع العني تعويذة

وكلها ) مج(ألفاظ أقرها اجملمع ورمز هلا برمز 
  :من العاميات

الزبيدي  تعريف بنص الوسيط عرفها :إْسقَالَة -1
يل أن الكلمة وظهر  .)94() مج(تقريباً ورمز هلا برمز 

  .)95(اإليطالية ونسبها املعجم الكبري إىل  ،بانيةإس

بأا طعام : "عرفها الوسيط: )96( السلَطَة -2
 ،أو اللنب املخيض، أو الطحينة ،يعمل من اخلضر املقطعة

والكلمة ، )97()" مج(مضافاً إليه اخلل أو الليمون وامللح 
  .إيطالية

وأما ): "غمق(يف مستدرك مادة  :الغامق -3
ويف ، )98(" امق والغميقة مبعىن الثقل يف األلوان فعاميةالغ

  .)99() مج(من األلوان املائل إىل السواد  مقالغا" الوسيط

التقاوي ) قوي(يف مستدرك مادة  :التقَاوي -4
ويف  ،)100("عامية من احلبوب ما يعزل ألجل البذر 

الفول وحنوها مما يبذر بذور القطن و: التقاوي" الوسيط 
   .)101() مج(للزراعة ألرض يف ا

ويف ): "حلف(ة مادة يف زياد :اللِّحاف -5
ْمط فإذا هي املالءة الس: اللسان امللحفة عند العرب

 ،"ت فهي عند العوام ملحفةشينت ببطانة أو ُحُبطِّ
 ي ـال فـوكذا احل: قُلُت. )*(والعرب ال تعرف ذلك 
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غطاء من  ..اللحاف" :ويف الوسيط ،)102("اللِّحاف 
  .)103() "مج(القطن املضرب يتدثر به النائم 

والناموسية الكلَّة ":يف التكملة :الناموسية-6
كلَّة رقيقة ذات خروق : "ويف الوسيط، )104(" عامية

وذكر أن .)105( )"مج(صغرية تتخذ للوقاية من الناموس 
البعوضة الصغرية، إذن فالناموسية منسوبة الناموسية هي 

  .وسإىل النام

ألفاظ سجلها دون متييز أو رمز وكلها من  )د(
  :العاميات

سجل امع ألفاظاً نسبها الزبيدي إىل العامة، 
  :وهذه األلفاظ هي ،دون أن مييزها برمز

، ذكر اد )بصص(يف مادة  :يبص -1
بعض  يف: "البصاصة، مبعىن العني وزاد الزبيدي بعدها

ويف ، )106(" يل  هو يُبص: ومنه قول العامة... اللغات
 ي ـق فهـنظرت بتحدي: العني- و.. بص: "طـالوسي

  .فالفعل مشتق من اجلارحة،  )107(" بصاصة 

2- قْعب108(مبعىن فرق وبدد : ز(.  

ومن استعمال ): "زغل(يف التكملة  :الزغَل -3
" ويف الوسيط ، )109(" الغش: ةحمرك: الزغل: العامة
  .)110("الغش : الزغَل

ا إذ: وهو يزوم عليه زوماً: " يف التكملة :زام -4
 )111( ." صررة عاميةنظر إليه مغضباً بكالم يزمزمه ويف

وذكر أنه عن  ،وسجل الوسيط هذا اللفظ ذا املعىن
ولعل العامة اختصرت لفظ زمزم مع . التاج ومل مييزه

ففي معىن زمزم  ،ألفاً فصارتإشباع حركة الزاي األوىل 

.. كالم اوس عند أكلهم"فالزمزمة  :لعامةا عند زام معىن
112("  بصوت خفي(.  

املسلوقة "  ):سلق( مادة مستدرك يف :املَْسلوقَة -5
ويف ، )113("أن ُيسلَخ دجاج ويطبخ باملاء وحده عامية 

املطبوخ من اللحم أو الدجاج باملاء "الوسيط ذكر أا 
  .فتوسع يف داللة اللفظ قليالً )114("وحده 

الفران كشداد "):فرن(مادة مستدرك يف:فَرانال-6
، باملعىن نفسه )116(وذكرها الوسيط .)115("اخلباز عامية
ذا االسم ملالزمته الفرن فنسب إليه وقد مسي الفران.   

  تعقيب 

ذه األلفاظ اليت سجلها امع وبعد هذا العرض هل
ما علة التفريق بني : هاديبدو يل سؤال مؤ ،يف وسيطه

مع أا مجيعاً قد سجلت قبل  ،األلفاظ يف املعاملةهذه 
وهي الفترة الزمنية املفترضة لأللفاظ .. قرنني من الزمان؟

، عالوة على أنّ هذه األلفاظ مجيعاً قد )117(احملدثة 
قبل  ،قد تكون طويلة أو قصرية ،عاشت يف اتمع فترة

ما  اًأنه كثريذلك أضف إىل  ،يف املعجم أن تسجل
 مع عبارة الزبيدي يف تعريف هذه عبارة الوسيط تطابقت
  .الداليلّوقلما أصاب بعضها شيء من التغري  ،األلفاظ

باستثناء  ،يل أن هذه األلفاظ مجيعاً يبدو ذلك ومن
ويبقى للمجمع حق  ،قع يف نطاق املولدت ،املقترض منها

لكي يضيف إىل رمز  ،التعريف الدقيق أو املفهوم املقنن
يف األلفاظ اليت أسهم امع يف وضع  )مج(رمز ) مو(

فهي تستحق  ،مثالً ،تعبري دقيق هلا مثل لفظ الناموسية
  .)118( ) مج مو(رمز 
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فهي  ،وبالنسبة لأللفاظ اليت مل مييزها امع
ألنّ هذه األلفاظ قد سجلها  ،أيضاً) مو(تستحق رمز 

الزبيدي من مساعه، وليس معظمها موجوداً يف أوسع 

 وهو اللسان، وما وجد منها فيه ،بعد التاجة املعاجم ماد
  .)119(غري املعىن الذي سجله الزبيدي  فهو مبعىن

  شـاهلوام
  .وما بعدها 95معجم األلفاظ العامية ص  - 1
 .)317(فندريس، اللغة ص  - 2
 .)199(، وينظر ألفاظ عامية فصيحة ص 13/403التاج  - 3
 .19/329التاج  - 4
 .21/432التاج  - 5
 .435السابق ص  - 6
 .أ/ 277، وخمطوط التكملة 9/342ر ج مصالتا - 7
ومن التخصـيص إطـالق   . 2/891) حمن(املعجم الوسيط  - 8

العامة القَشف على الوسخ املركب أسفل القدم خاصة وهـو  
 .6/221) قشف(التاج مصر . مبعىن قذر اجللد عامة

 .1/3) أبن(السابق  - 9
 ).154(داللة األلفاظ ص  -10
 .وما بعدها 20/198اج تال -11
يرد يف التكملة، وينظر كلمة الكوفيـة  ومل  200السابق ص  -12

 .من البحث) 13(واملسلوقة ص  10ص 
 .17/538السابق  -13
 .6/85والتكملة  28/460التاج مصر  -14
 .28/454) خيل(التاج  -15
 .6/469والتكملة  8/313التاج مصر  -16
 ).211(قاموس رد العامي إىل الفصيح ص  -17
 .8/313) رشم(صر مالتاج  -18
 .5/150تكملة املعاجم العربية  -19
 .أ/ 256وخمطوط التكملة  9/247تاج مصر ال -20
وتفسري األلفـاظ الدخيلـة    1/471سند (املعجم الوسيط  -21

 ).37(ص
 .10/294التاج مصر  -22
 .2/765) قشو(السابق واملعجم الوسيط  -23
 .28/242التاج  -24
أعمدتـه  : بوائك البيـت  ذلك ومثل) 33ص( علم الداللة -25

 .27/89) بوك(والبوائك هي النخل، التاج 
 ).96(العامية ص  معجم األلفاظ -26

 .وليس يف التكملة 3/71التاج  -27
 .3/73التاج  -28
 .1/458) سلب(املعجم الوسيط  -29
 .وليس يف التكملة 7/235التاج مصر  -30
 .1/439تكملة املعاجم العربية  -31
 .السابق -32
 .1/73) بلن( -33
ولـيس  . 13/234) شـحن (واللسان  9/251التاج مصر  -34

 .ب/256) شحن(املعىن يف خمطوط التكملة 
 .10/245التاج مصر  -35
 ).243(السابق ص  -36
 .2/244والتكملة  8/309التاج  -37
 .8/303) صيد(التاج  -38
وخمطوط التكملة ) 132(واألساس ص  9/201التاج مصر  -39

 .أ/ 245
 .9/201التاج مصر   -40
 .9/210) ذقن(التاج مصر  -41
 .10/338) حمو(التاج مصر  -42
 .السابق -43
 .5/433والتكملة  27/228) شرك(التاج م -44
 .27/223) شرك(التاج  -45
46-  Leonard R. Palmer, descriptive and 

comparative linguistics,p.196.  
 .23/490)شدف(، م 19/336) سبط(التاج م -47
 .1/340والتكملة  4/197) لبب(ينظر التاج م  -48
   .7/407 )لصم(ينظر التاج مصر  -49
 .5/118) نبت(فأصله الفرع النابت من الشجر التاج  -50
 .13/76) عصفر(التاج  -51
 .وما بعدها 1/405ينظر املزهر  -52
 .1/220والتكملة  4/100) كبب(التاج  -53
 .4/96) كبب(التاج  -54
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 .4/96) كبب(التاج  -55
ت مبسجد ، وقد مرر2/311والتكملة  9/174) مسد(التاج  -56

 .بدمياط يسمى مسجد املَِسيد
 .وذكر أا عامية 6/112والتكملة  28/487التاج مصر   -57
 .1/285) دخل( -58
 .3/517، التكملة 17/204التاج   -59
 .1/288) دشدر( -60
 .3/517، والتكملة  17/204التاج  -61
 .1/294) دشش( -62
 .7/364يقارن بالتاج  6/127النص للتكملة   -63
 .1/422) زول(  -64
 .6/310) شوش(واللسان  17/239التاج  -65
 .1/519) هوش(  -66
 .13/345التاج  -67
 .2/724) فكر(  -68
وليس يف التاج، واملعجم الوسيط  1/398) كتت(التكملة   -69

 .2/807) كتكت(
 .ومل يذكرها يف التكملة 6/240مصر التاج  -70
 .2/833)كنف(  -71
ويقارن بالتاج مصر حيث قال ما يلبس على الرأس  5/147  -72

6/241. 
 .2/837) كوف( -73
 .ومل يذكرها يف التكملة 14/255التاج  -74
 .2/969) نظر( -75
 .17/369والتاج  3/561) كنش(التكملة  -76
 ).105(ص 62اجلزء  –ينظر على سبيل املثال  -77
 .28/305التاج مصر  -78
 .6/65التكملة  -79
 .1/186) حصل( -80
 .10/230التاج مصر  -81
 .2/593) نصب(  -82
 .8/19التاج مصر  -83
 .2/623) عسل( -84
 .9/4التاج مصر  -85
 .2/677) غشم( -86

 .3/223والتكملة  20/20التاج  -87
 .2/755) قرط( -88
 .4/282التاج  -89
 .2/962) نصب( -90
 .6/69التكملة  -91
 .4/162والتكملة  19/226التاج  -92
 .1/215) حوط( -93
سقالة بالكسر ما يربطه إلا: "وقال الزبيدي .1/18) إسقالة( -94

ون من األخشاب واحلبال ليتوصلوا ـا إىل احملـال   املهندس
 7/377) سقل( م التاج مصر". أساقيل عامية املرتفعة واجلمع

 .6/129والتكملة 
 .1/291) إسقالة( -95
 19/378) سـلط (يف التاج ما ُيعمل من التوابل عاميـة م   -96

 .وليست يف التكملة
 .1/460) سلط( -97
 .ومل يذكره يف التكملة 7/39التاج مصر  -98
 .2/687) غمق( -99

قال مصـرية السـابق   ) وقى(ويف  10/308التاج مصر  -100
 ).398(ص

 2/799) قوى(    -101
 .9/314) حلف(آخر نص اللسان ) *(      

 .ومل يذكره يف التكملة 6/244التاج مصر  -102
 .2/851) حلف(  -103
 .ومل يذكرها يف التاج 3/464 -104
والـدخيل ص   ل إىل مرادف العاميوينظر الدلي 2/992 -105

)322.( 
 .2/359) بصص(وينظر الكبري  17/491التاج  -106
 .1/61) بصص( -107
 .25/86) بعزق(ينظر التاج  -108
109- 6/122. 
 .5/333وتكملة املعاجم العربية  1/409) لزغ( -110
 .8/331يقارن بالتاج  6/488 -111
 .8/328التاج مصر  -112
 .ومل يذكره يف التكملة 6/384التاج مصر  -113
 .6/384) سلق( -114
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 .9/300التاج مصر  -115
 .2/712) فرن( -116
 ).351(العربية لغة العلوم ص -117
 ).369(السابق ص  -118

فمثالً الكلمات بعزق ، زام، املسلوقة، الفران ليسـت يف   -119
أل اس، وأما كلمة بص فبمعىن برق وتـأل اللسان وال يف األس

) لزغ(وكلمة زغل اسم اللسان  7/6) بصص(اللسان . وملع 
11/305. 

  

  ثـع البحـمراج

  

 1دار الشروق ط -حممد داود ألفاظ عامية فصيحة:  التنري  - 1
  ).م1987- 1407(

نقله إىل العربية  –تكملة املعاجم العربية  –دوزي رينهات  - 2
منشورات وزارة الثقافة واإلعالم  .حممد سليم النعيمي  –

 ).1982- 1978(العراقية 

).  هـ1205ت(ين الزبيدي، السيد حممد مرتضى احلسي - 3
س من جواهر القاموس، حتقيق جلنة من العلماء تاج العرو

من وزارة اإلعالم الكويت، تاج العروس  –واألساتذة 
 ).هـ1307(القاهرة –عة اخلريية املطب –القاموس  جواهر

ب القاموس من ت صاحاالتكملة والذيل والصلة ملا ف -
- 1(األجزاء ،حجازي وآخرين مصطفىحتقيق  ،اللغة

      طوط التكملة من وخم). هـ1409-1406( 1ط ،)6
  .)حىت يا غتم (

عمر بن اهللا أبو القاسم حممود جار ،الزخمشري - 4
 ،وتبري ،عريبنوير الأساس البالغة دار الت) هـ538ت(

 ).م1984- هـ1404( 4ط  ،لبنان

ت (جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر  ،السيوطي - 5
حممد أمحد جاد املوىل ... ، املزهر شرحه)هـ911

 .3وآخرون ط 

دار  -العربية لغة العلوم والتقنية ،عبد الصبور ،شاهني - 6
 ).م1989-هـ1410(3ط ،االعتصام

 

دار  ،د العامي إىل الفصيحرأمحد رضا، قاموس  ،العاملي - 7
 ). م1981 - هـ1401( -  2ط ،بريوت ،الرائد العريب

معجم األلفاظ العامية ذات  –عبد املنعم سيد  ،عبد العال - 8
 .2ط  ،كتبة اخلاجنيم ،العربيةاحلقيقة واألصول 

 .م1988، 2ط ،عامل الكتب،أمحد خمتار، علم الداللةعمر، - 9

كتاب تفسري األلفاظ الدخيلة يف اللغة  –طوبيا  عنيسي،ال -10
 .م1932، 2ط ،مكتبة العرب بالفجالة مبصر –العربية 

تعريب عبد احلميد الدواخلي وحممد  ،اللغة ،فندريس -11
 .م1950 ،األجنلو -القصاص

الدليل إىل مرادف العامي  –عطية  رشيد ،اللبناين -12
 .بريوت ،مطبعة الفوائد -والدخيل

 ،جملة امع –من كناشة النوادر  –عبد السالم  ،هارون -13
 .م1988-هـ1408، 107-105ص  ،62ج 

، 1970) 1،2(املعجم الكبري : القاهريجممع اللغة العربية  -14
   هـ1405 3طاملعجم الوسيط . م1982 - هـ1402

 .م1985 -

       أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم : ظورابن من -15
 ).ت.د(، 2ط ،بريوت ،دار صادر –لسان العرب  –

16- R.Palmer, leonard. Descriptive and 
Comparative Linguistics.Acritical 
Introduction studies in general 
linguistics. Editted By L.R 18 G iulice 
G. lepschy , 1912. 
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